
 
 

 

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 
фінансуван

ня 

Фінансуван
ня, всього, 

тис. грн 

Фінансування в розрізі років 
реалізації програми, тис. грн 

2022 2023 2024 2025 

 

 
 

 
1 
 

 
 

 
 
 

 

 

Інформування МСП 

та покращення 
комунікації 

Поширення 

актуальної, 
систематизовано

ї 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 
сільськогосподарсь

кого призначення 
 

 

Поквартально, 

протягом дії 
Програми 

 

Управлін
ня 

економік
и 

 

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 
1
5 

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 

Бурштинськоїьк
ої міської 

територіальної 

громади та 
навчальними 

закладами. 

Створено 

комунікаційний 
майданчик між 

 
2022-2023 

Управління економіки  
 

    



 

   професійно-технічними 
закладами, 

бізнесом та владою. 

Проведено ярмарку 
вакансій та інші заходи 

       

3.5. 

«Бізнес- 
кластери» 

 

Проведено дослідження 
щодо можливості 

об’єднання підприємців 
(кластерний аналіз) 

 

Протяг 
м дії 

Програ
ми 

 

Управління економіки 
Бюджет 

Бурштин

ської  
територі 
альної 

громади, 
інші 

джерела 
фінансув

ання 

    



 

 
 

4 

 

 
 
Покращення бізнес клімату 

Проведено 5 освітніх заходів 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 

Частково компенсовано 

Бурштинськоїьким МСП витрати 
на участь у міжнародних 
виставках 

Протягом дії 

програми 

Управління 

економіки 
Навчальні 

заклади міста 

Громадські 
організації.. 

Бюджет міста, 

інші 
незаборонені 

джерела 

фінансування 

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 
підприємців Бурштинської 
громади) 

Протягом дії 

програми 

Управління 

економіки 

Бюджет 

міста 

 

100,

00 

 20,00 20,00 20,00 20,00 



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 

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 

Протягом дії 

програми 

Управління 

економіки 

Бюджет 

міста 

50,0

0 
15,00 15,00 10,00 10,00 



займаються розвитком 

інформаційних технологій) 
одноразово, але не більше 
3000,00 грн 

 


