
                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
Від 27 січня 2023 року                                                                                               № 17/43-23 

м. Бурштин 

 

Про внесення змін та доповнень до «Програми розвитку 

малого та середнього підприємництва Бурштинської 

територіальної громади на 2022-2025 роки», затвердженої 

рішенням міської ради від 28.01.2022 № 27/26-22 

 

        Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 та частиною 1 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про розвиток та 

державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні», з метою реалізації 

заходів, міська рада 
 

вирішила: 
 

       1. Внести зміни та доповнення до «Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва Бурштинської територіальної громади на 2022-2025 роки», затвердженої 

рішенням  міської ради від 28.01.2022 № 27/26-22 зокрема:  

          1.1. в пункті 1.2.1 

             Підпункт «Часткова компенсація відсотків за кредитами»  викласти в такій редакції: 

           «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 користуванням кредитами (відсотки по кредиту), але не 

більше одного року кредитування для підприємців, зареєстрованих не раніше 2022 року. 

         Отримання кредиту дозволить новоствореним підприємцям (тим, які зареєстровані 

протягом 2022-2025 років) закупити нове обладнання, сплатити ЄСВ, закупити сировину». 

 

       1.2. В пункті 1.3. Зв'язок між Програмою та Державною Стратегією останнє речення 

доповнити: 

       «5. Документи для відшкодування витрат подаються підприємцями у відділ ЦНАП».   

 

       2. Доповнити таблицю «Напрями діяльності та заходи/проекти Програми пунктом 5» і 

викласти в такій редакції, згідно Додатку.    

       3. Координацію за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

економіки, праці та інвестиційної діяльності Бурштинської міської ради Леонору Івасюк. 

       4. Контроль за виконанням цього рішення покласти голову постійної депутатської комісії 

з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину та секретаря ради Романа Іванюка.   

 

 

 

  Міський голова                                                                           Василь АНДРІЄШИН 



   Додаток  

   до рішення міської ради 

                                                                                                                                                                                                від 27.01.2023 № 17/43-23 

№ Назва 

напрям

ку 

діяльн

ості 

Перелік 

заходів/проектів 

програми 

Очікуваний 

результат 

Термін 

виконан

ня 

заходу/п

роєкту, з 

розбивк

ою по 

роках 

Виконав

ці 

Джерела 

фінансування 

Фінансування 

всього тис.грн.       

(в межах 

кошторисних 

призначень) 

Фінансування в розмірі років 

реалізації програми, тис. грн. (в 

межах кошторисних 

призначень) 

 2022 2023 2024 2025 

5 Відшк

одуван

ня  

 

Відшкодування 

розміщення інтернет 

магазину на 

Маркетплейсах  50% 

(одноразово на 

протязі 1 року). 

- - Управлі

ння 

економі

ки 

Бюджет 

Бурштинської 

міської ТГ та інші 

не заборонені 

джерела 

фінансування  

Бюджет 

Бурштинської 

міської ТГ та інші 

не заборонені 

джерела 

фінансування 

    

Відшкодування 

орендної плати у 

розмірі не більше 30% 

за приміщення 

приватної власності 

від зареєстрованого 

договору оренди в 

органах ДПС та 

пільгова оренда 

приміщення 

комунальної 

власності  

(за рішенням сесії) 

протягом 1 року (для 

- - Управлі

ння 

економі

ки 

Бюджет 

Бурштинської 

міської ТГ та інші 

не заборонені 

джерела 

фінансування  

Бюджет 

Бурштинської 

міської ТГ та інші 

не заборонені 

джерела 

фінансування 

    



 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                               Роман ІВАНЮК 

підприємців 

зареєстрованих не 

раніше 2022).  

Відшкодування 

вартості генератора      

(1 шт.) в розмірі 30% 

за підсумками роботи 

року (до 01.02. 

наступного року). 

- - Управлі

ння 

економі

ки 

Бюджет 

Бурштинської 

міської ТГ та інші 

не заборонені 

джерела 

фінансування  

Бюджет 

Бурштинської 

міської ТГ та інші 

не заборонені 

джерела 

фінансування 

    


