
                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 28 січня 2022 року                                                                                                     № 27/26-22 

м.Бурштин 

 

Про затвердження Програми розвитку  малого 

та середнього підприємництва Бурштинської 
територіальної громади  на 2022-2025 роки 
 

 

Відповідно до Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього 

підприємництва в Україні», з метою реалізації заходів, спрямованих на створення сприятливих 
умов для ведення бізнесу, підвищення ролі та внеску малого і середнього підприємництва в 

економічний і соціальний розвиток Бурштинської  територіальної громади громади, враховуючи 
принципи та підходи щодо європейського досвіду формування та реалізації програм підтримки 
малого і середнього підприємництва, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 та частиною 1 
статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила: 

1. Затвердити «Програму розвитку малого та середнього підприємництва 

Бурштинської територіальної громади на 2022-2025 роки» (далі – Програма), (додається). 
2. Фінансовому відділу Бурштинської міської ради при формуванні проєктів 

бюджетів Бурштинської територіальної громади на 2022-2025 роки передбачати кошти на 

реалізацію Програми. 
3. Виконавчим органам міської ради, установам, організаціям, навчальним закладам 

– учасникам Програми, забезпечити виконання заходів у визначені терміни та інформувати 

управління економіки, праці та інвестиційної діяльності Бурштинської міської ради про 

проведену роботу щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом. 
4. Координацію роботи з виконання рішення покласти на Управління економіки, 

праці та інвестиційної діяльності. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій 
та соціально-економічного розвитку Тетяну Сенчину та першого заступника міського голови 
Ростислава Стаська. 
 

 

 

           Міський голова                                         Василь АНДРІЄШИН 
 

 

 

 

 



     ЗАТВЕРДЖЕНО 

     рішення міської ради  
     від 28.01.2022 № 27/26-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма розвитку 

малого та середнього підприємництва 

Бурштинської територіальної громади        на 2022-2025 роки 



1.1. Паспорт Програми 

 

1 Розробник   Програми Депутатська фракція «Слуга народу» 

2 Відповідальний 

виконавець 

програми 

Управління економіки, праці та інвестиційної діяльності 
Бурштинської міської ради 

3 Цільові групи Програми ● малі та середні підприємства Бурштинської 
міської територіальної громади; 
● бізнес-асоціації, заклади освіти та інші 
підприємства, організації та установи екосистеми 
підтримки підприємництва; 
● мешканці Бурштинської територіальної  
громади. 

4 Терміни реалізації 
Програми 

2022-2025 роки 

5 Мета Програми Розбудова екосистеми розвитку підприємництва 

Бурштинської територіальної громади для 

забезпечення конкурентоспроможності місцевих малих 
та середніх підприємств та залучення населення до 
підприємницької діяльності. 

6 Зв’язок із 
загальнодержавними та 
регіональними програмами 

Програма узгоджується з рядом державних і міжнародних 
документів, зокрема: Державною 

Стратегією регіонального розвитку на період до 2027 

року, Програмою стимулювання економіки для 

подолання наслідків епідемії COVID-19, Цілями 

розвитку тисячоліття ООН та Актом з питань малого 

бізнесу для Європи (Small Business Act for Europe) 

 

7 Очікувані результати 
виконання Програми 

В результаті реалізації Плану заходів Програми 

очікується: 
● налагодження ефективного діалогу між органами 

влади та МСП; 
● збільшення кількості суб’єктів МСП на 15% ; 
● підвищення рівня зайнятості у суб’єктів МСП на 

30%; 

● збільшення податкових надходжень до бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади від 

суб’єктів МСП на 20%; 
● створення нових об’єктів 

інфраструктури підтримки підприємництва – 

не менше 2 х; 
● вихід місцевих підприємців на нові ринки та 

збільшення обсягів експорту товарів та послуг МСП – 

не менше 2х; 
забезпечення сприятливого бізнес-клімату для розвитку 

та ведення бізнесу. 



1.2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

 

1.2.1. Поточний стан розвитку підприємництва у Бурштинській ТГ 

 

Кількість діючих суб’єктів малого та середнього підприємництва на початок періоду 

 

 

Станом на 
Кількість активних суб’єктів малого 

підприємництва, од. 
Класифіковано  

      

Всього 

Юридичних 

осіб 

Фізичних    

осіб 

Великі Середні Малі 

01.01.2022 р 4595 310 4285 19 6 4545 

 

Платників податків у розрізі систем оподаткування: 
 

Система оподаткування Кількість, всього %% 

Перша група 47 1,02 

Друга група 228 4,96 

Третя група 256 5,57 

Загальна система 4064 88,44% 

 

Суми надходжень основних доходів за 2021 рік 

 

 

 

Податок 

 

Загальна сума надходжень до 

місцевого бюджету від суб’єктів 
МСП, тис. грн. 

 

% 

Єдиний податок 754 16,4 

ПДФО 734 16,0 

Акциз із роздрібної 
торгівлі 

91 2,0 

Податок а прибуток 
підприємств 

58 1,3 

ПДВ 63 1,4 

Рента 32 0,7 

Плата від надання 
адміністративних послуг 

20 0,4 

Інші 22 0,5 

Документ унікальний для міста Бурштинської громади, оскільки містить сучасні 
інструменти, направлені на підтримку розвитку соціально-орієнтованого підприємництва, 
залучення соціально-незахищених груп населення до підприємницької діяльності та 

поширення кращих практик соціального підприємництва для вирішення наявних соціальних 

проблем та досягнення позитивних соціальних змін. 
Часткова компенсація відсотків за кредитами.  

В рамках Програми МСП 2022-2025 роки розроблений Порядок часткової компенсації 
відсотків  за кредитами на  придбання    обладнання, яке використовується у господарській 
діяльності за  залученими кредитами суб’єктам МСП за рахунок коштів бюджету 



Бурштинської територіальної громади. Сума компенсації покриває відсотки по кредиту у 
розмірі 50%  від загальної суми за користування кредитами (відсотки по кредиту), але не більше 
10 тис грн. 

Отримання кредиту дозволить новоствореним підприємцям  (тим, які зареєстровані 
протягом 2022-2025 років) закупити нове обладнання, сплатити ЄСВ, закупити сировину.   

Інформаційна підтримка бізнесу. З метою забезпечення широкого доступу МСП до 
актуалізованої та систематизованої інформації у 2022 році створити окремий розділ на сайті 
Бурштинської міської ради. На ньому розмістити інформацію про: 

● основні показники ділової активності МСП; 
● освітні, фінансові, маркетингові можливості розвитку бізнесу; 
● документи, що регламентують політику щодо підтримки підприємництва в місті; 
● інструменти комунікації підприємців з міської владою; 
● інша корисна інформацію щодо започаткування та розвитку власної справи. 

1.2.2. Аналіз нормативно-правової бази 

Програма підготовлена на підставі норм Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про розвиток і державну підтримку малого і середнього підприємництва», «Про 

адміністративні послуги», «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України», «Про державну реєстрацію юридичних та 

фізичних осіб-підприємців», 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та інших нормативно- правових актів. 

1.2.3. Визначення напряму 

При розробці Програми розвитку малого та середнього підприємництва Бурштинської 
територіальної громади на 2022-2025 роки враховувати базові положення та ключові напрями, 
які закладені у наступних документах:  

1. Державній Стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року, національних 

пріоритетах щодо розвитку МСП. 
2. Стратегія розвитку громади до 2030 року (проект). 
3. Міжнародні та європейські принципи і цінності, викладені у Цілях сталого розвитку 

ООН та Акті з питань малого бізнесу для Європи (Small Business Act for Europe). 

1.2.4.     Мета Програми 

Мета Програми — створення та розбудова екосистеми розвитку підприємництва у 

Бурштинській територіальній громаді для забезпечення конкурентоспроможності місцевих 
МСП в Україні та на міжнародних ринках, а також залучення населення до підприємницької 
діяльності та території громади. 

1.2.5. Пріоритетні завдання Програми 

Основні завдання Програми спрямовані на реалізацію державної політики щодо 
сприяння розвитку МСП:  

● формування дієвих механізмів підвищення конкурентоспроможності МСП; 
● формування умов для зростання кількості суб’єктів МСП та збільшення чисельності 

самозайнятих осіб; 
● створення об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва та надання 

організаційної, інформаційної, консультаційної та освітньої підтримки суб’єктам 

МСП; 
● розширення експортних можливостей суб’єктів МСП; 
● збільшення частки податкових надходжень до бюджету Бурштинської  

територіальної громади від діяльності суб’єктів МСП; 
Реалізація визначених завдань та подальший розвиток місцевого підприємництва в 

більшості залежить від змін законодавства в сфері оподаткування, регуляторної політики, 
реєстрації, дозвільної системи, державного контролю. 

 



1.3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та етапи 

виконання Програми 

Для досягнення мети і вирішення виявлених проблем проєкти та завдання програми 

розбито на 4 напрями діяльності. 
1. Напрям «Інформування МСП та покращення комунікації» містить заходи, спрямовані 

на інформаційну підтримку підприємців, виявлення їх потреб та ініціатив та 

активізацію комунікації бізнесу з міською владою. 
2. Напрям «Популяризація культури підприємництва та промоція місцевого бізнесу» 

містить заходи, спрямовані на висвітлення діяльності місцевих товаровиробників в і 
промоцію місцевої продукції.  

3. Напрям «Розвиток бізнес-компетенцій» містить заходи, спрямовані на отримання 

знань, вмінь як з основ підприємницької діяльності для широкого кола  зацікавлених 
осіб, які бажають займатися підприємницькою діяльністю, а також тематичні 
навчальні активності для діючих підприємців. 

4. Напрям «Покращення бізнес клімату» містить заходи спрямовані на покращення 

доступу до фінансів, підвищення якості співпраці бізнесу з навчальними закладами, 
активізацію створення бізнес кластерів, оптимізація регуляторної                                                                                           політики.  

Більшість заходів Програми відбуваються щорічно протягом всього періоду дії 
програми.  

Реалізація заходів Програми здійснюється із залученням всіх зацікавлених сторін у 

партнерстві з різними інституціями, які здійснюють свою діяльність на території Бурштинської 
територіальної громади.  

Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється за рахунок коштів 
бюджету Бурштинської міської ради у межах коштів, передбачених на відповідний фінансовий 

рік, коштів обласного, державного бюджетів, залучених коштів міжнародних організацій та 

фондів підтримки підприємництва, власних коштів юридичних та фізичних осіб – 

співвиконавців Програми, вкладів вітчизняних та іноземних інвесторів, інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством. Обсяг фінансування заходів Програми 
за рахунок коштів бюджету Бурштинської територіальної громади затверджується щорічно 
міською радою при прийнятті бюджету або під час його уточнення.  

 

1.3. Зв’язок між Програмою та Державною Стратегією  

 

Розвиток підприємництва у Бурштинській територіальній громаді має на  меті підвищення 

ефективності його внутрішнього потенціалу, посилення конкурентних переваг та 

можливостей, сприяння зростанню впізнаваності місцевих брендів і їх просування за межі 
регіону. 

«Підприємець має право на повернення (відшкодовування) коштів за наявності 
наступних документів: 

1. Заяви; 

2. Витягу з реєстру; 

3. Документу про підтвердження понесених витрат; 

4. Довідки про відкриття рахунку. 
 

1.3.1 Зв’язок між Програмою та іншими документами 

 

Розвиток підприємництва у Бурштинській територіальній громаді можливий та 
ефективний лише у випадку залучення інших учасників: підприємств    ,  установ міста, державних 
і комунальних установ та організацій, громадян, які спільно будуть долучатися до розробки та 
реалізації поставлених Зв’язок між Програмою та Цілями розвитку тисячоліття ООН 

 

 



Програма розвитку МСП розроблена, з урахуванням наступних Цілей сталого розвитку: 

● Ціль 1. Подолання наслідків пандемії; 
● Ціль 2. Сприяння сталому розвитку сільського господарства у Бурштинській ТГ; 
● Ціль 3. Розширення можливостей для жінок; 
● Ціль 4. Сприяння сталому економічному зростанню, повній та продуктивній 

зайнятості.  
● Ціль 5. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючої сталої 

індустріалізації та інновації.  
● Ціль 6. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання та 

виробництва. 
 

1.4. Контроль за ходом виконання Програми 

 

Відповідальними за здійснення запланованих Програмою заходів, забезпечення їхньої 
реалізацію в повному обсязі та у визначені терміни є Управління економіки, праці та 
інвестиційної діяльності Бурштинської територіальної громади.   

Відповідальні за виконання програмних заходів щоквартально до 20 числа місяця, 
наступного за звітним періодом, інформують Управління про стан виконання заходів. 
Узагальнена інформація, підготовлена Управлінням розміщується на офіційному сайті міської 
ради щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. 

З метою забезпечення контролю за досягненням поставлених цілей визначено перелік 
показників моніторингу реалізації програми. Для визначення необхідності коригування 
документу не рідше, ніж раз на рік проводитиметься аналіз ефективності дії Програми, виходячи 

з фактичних показників моніторингу з наступним звітом на сесії Бурштинської міської ради не 
пізніше 15 березня наступного за звітнім року. 

 

1.5. Показники моніторингу (ключові показники) Програми 

Показники, які дозволяють відстежити результативність заходів політики сприяння 

розвитку МСП, узгоджені з індикаторами статистичного моніторингу впровадження 

представлені в Таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Показники моніторингу Програми 

 

№ 

з/
п 

 

Назва показника 
Одини
ця 

вимір
у 

Вихідне 

значенн
я 

показни
ка 

1. Кількість сформованих галузевих кластерів кластерів 
1 

Станом на 
01.10.202_ 

2. Чисельність працюючих у суб’єктів МСП осіб 
 

Станом на 
01.01.202_ 

3. Обсяг фінансування передбачений на сприяння 

розвитку МСП 

тис. грн 
 

Станом на 
01.01.202_ 

4. Кількість діючих суб’єктів МСП одиниць 
 

Станом на 

01.01.202_ 

5. 
Кількість об'єктів інфраструктури підтримки 

підприємництва (бізнес- 
інкубатори, бізнес-центри) 

одиниць 
 

Станом на 

01.10.202_ 

6. Обсяг надходження до бюджету від МСП тис. грн 
 



Станом на 
01.01.202_ 

7. 
Кількість навчальних заходів для МСП організованих 

Бурштинською 
міською радою або в партнерстві з нею 

одиниць 
 

За 202_  рік 

8. Обсяг експорту товарів та послуг 
млн 
дол. 

США 

 

Станом на 

01.01.202_ 

 

 

 

 

 

                               



 

 

 

Напрями діяльності та заходи/проєкти Програми 

 

Таблиця  

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Назва напряму 
діяльності 

 

 

Перелік заходів/ 
проєктів 

Програми 

 

 

 

Очікуваний результат 

 

Термін 
виконання 

заходу/ проєкту, 
з розбивкою по 

роках 

 

 

 

Виконавці 

 

 

Джерела 
фінансування 

Фінансув
ання, 

всього, 
тис. грн. 
(в межах 
коштори

сних 
призначе

нь) 

Фінансування в розрізі років 
реалізації програми, тис. грн. 

(в межах кошторисних 
призначень) 

2022 2023 2024 2025 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформування 

МСП та 

покращення 

комунікації 

Поширення 
актуальної, 
систематизова
ної 
інформаціюї 
для 

підприємців 
Бурштинської 
громади 

 

 Інтерактивна карта 
для діяльності 
підприємця із 
позначеннями : 
вільного 
комунального 
майна, яке може 
бути передано в 
оренду; 
Вільних земельних 
ділянок 
комерційного та 
сільськогосподарськ
ого призначення 

 

Поквартально, 
протягом дії 

Програми 

 

Управління 
економіки 

 

Бюджет міста 

20 5 5 5 5 

 

 

2 

Популяризація 

культури 

підприємництва 

та промоція 

місцевого 

бізнесу 

2.1.«Бізнес- 

профіль міста 

для інвесторів 
та гостей» 

Розрозробка додатку 
для телефону та 
окремого розділу на 
сайті із позначенням 
усіх суб’єктів 
господарювання у 
розрізі діяльності 

 

Протягом дії 
Програми 

 

Управління 
економіки 

 

Бюджет 
міста 

20 5 5 5 5 

 



 

 

 

3 

 

 

 

Розвиток бізнес- 

компетенцій 

Проведено освітні 
заходи у різних 

форматах для 
представників 
МСП 

Бурштинської  
громади міської  

 

Протягом дії 
програми 

Управління 
економіки 

Навчальні заклади 
міста 

Громадські 
організації.. 

Бюджет міста, інші 
незаборонені 
джерела 
фінансування 

20 5 5 5 5 



 

 

 

  

3.1. Молодіжне 

підприємницт
во» 

Проведено конкурс 
молодіжних бізнес- 

проєктів. Проведено 
студентські бізнес- 

інкубаційні 
програми 

 

Протягом дії 
Програми 

 

 

Управління економіки 

60 
    15 15 15 15 

 

3.2. «Жіноче 

підприємництво» 

Проведено 

гендерний аналіз 

МСП. Проведено 

навчання для жінок- 

підприємиць у 

розрізі видів 

економічної 
дільності 

 

 

Протягом дії 
Програми 

 

 

Навчальні заклади міста 

Громадські організації 

10 
5 0 0 5 

3.4. «Доступ  
МСП до 

талантів» 

Налагоджено 
співпрацю з 

МСП 

Бурштинської 
міської 

територіальної 
громади та 

навчальними 

закладами. 
Створено 

комунікаційний 

майданчик між 

професійно-

технічними 
закладами, 
бізнесом та 

владою. 
Проведено 

ярмарку вакансій 
та інші заходи 

 

2022-2023 
Управління економіки  

    

3.5.  

«Бізнес кластери» 

Проведено 
дослідження щодо 

можливості 
об’єднання 
підприємців 

(кластерний аналіз) 

Протягом дії  
Програми 

Управління економіки Бюджет 
Бурштин

ської 
територіа

льної 
громади, 

    



інші 
джерела 
фінансув

ання 



 

 

 

4 

 

 

 

Покращення бізнес 

клімату 

Проведено 5 освітніх заходів 
у різних форматах для 
представників МСП 

Бурштинської міської 
громади  

 

Протягом дії 
програми 

Управління 
економіки 

Навчальні 
заклади міста 

Громадські 
організації.. 

Бюджет 
міста, інші 
незабороне
ні джерела 
фінансуван
ня 

20 5 5 5 5 

Частково компенсовано 
Бурштинськоїьким МСП 

витрати на участь у 
міжнародних виставках 

Протягом дії 
програми 

Управління 
економіки 

Навчальні 
заклади міста 

Громадські 
організації.. 

Бюджет 
міста, інші 
незаборон

ені 
джерела 

фінансува
ння 

20 
5 5 5 5 

Часткова компенсація 

відсотків за кредитами 
суб’єктам МСП Бурштинської 
територіальної громади» (не 
більше 5 тис грн/1, виключно 
на погашення відсотків за 
кредитами на придбання 
сировини, витратних 
матеріалів, обладнання та 
техніки для новостворених 
(починаючи з 2021 року) 
підприємців Бурштинської 
громади) 

Протягом дії 
програми 

Управління 
економіки 

Бюджет 
міста 

 

100,00 
 20,00 20,00 20,00 20,00 

Компенсація 50% єдиного 
соціального внеску МСП 

Бурштинської територіальної 
громади» за кожне 
новостворене робоче місце 
протягом 9 місяців для 
новостворених підприємців 
(починаючи з 2021 року у 

Протягом дії 
програми 

Управління 
економіки 

Бюджет 
міста 

 

100,00 
 20,00 20,00 20,00 20,00 



підприємців Бурштинської 
громади) 

Компенсація 100 % єдиного 
соціального внеску МСП 

Бурштинської територіальної 
громади» за кожне 
новостворене робоче місце 
протягом 12 місяців для 
новостворених підприємців 
(починаючи з 2021 року у 
підприємців Бурштинської 
громади), які працюють у 
напрямі розвитку сілького 

господарства (для ФОП 4 
група, а також для 
фермерських господарств, які 
займаються розвитком 
великої рогатої худоби; для 
виробників продуктів 
харчування та їх переробки; 
для ФОП, які займаються 
розвитком інформаційних 
технологій)  

Протягом дії 
програми 

Управління 
економіки 

Бюджет 
міста 

 

100,00 
 20,00 20,00 20,00 20,00 

  Компенсація 100 % вартості 
рекламних послуг (товарів, 
робіт та послуг місцевих 
виробників) для 
новостворених підприємців 
(починаючи з 2021 року у 
підприємців Бурштинської 

Протягом дії 
програми 

Управління 
економіки 

Бюджет 
міста 

50,00 
15,00 15,00 10,00 10,00 



 

громади), які працюють у 
напрямі розвитку сілького 
господарства (для ФОП 4 
група, а також для 
фермерських господарств, які 
займаються розвитком 
великої рогатої худоби; для 
виробників продуктів 
харчування та їх переробки; 
для ФОП, які займаються 
розвитком інформаційних 
технологій) одноразово, але 
не більше 3000,00 грн 
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