
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тридцять сьомої сесії сьомого скликання 

(друге пленарне засідання) 

 

04 квітня 2018 року № 130 

 

Про затвердження Програми „Підтримка  

та перспективи розвитку підприємництва  

Пирятинської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2018 рік“ 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства економіки 

України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо 

порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх 

виконання“, рішенням першого пленарного засідання тридцять сьомої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 лютого 2018 року № 90 „Про 

порядок розроблення, затвердження, фінансування програм Пирятинської міської 

ради, моніторингу і звітності про їх виконання та включення до Плану соціально - 

економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, 

враховуючи лист Пирятинської районної державної адміністрації від 12.02.2018 № 01-

42/92, висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму „Підтримка та перспективи розвитку підприємництва 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“ (далі – 

Програма) (додаток 1). 

2. Затвердити Порядок відшкодування вартості частини кредитів, залучених 

суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів 

(додаток 2). 

3. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на відділ 

економіки Пирятинської районної державної адміністрації (Петрик В.О.) та фінансове 

управління міської ради (Кеда С.Ю.) в частині передачі трансфертів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну комісію 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 

 

Міський голова  О.РЯБОКОНЬ 



 Додаток 1 

 до рішення тридцять сьомої сесії  

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 (друге пленарне засідання) 

 04 квітня 2018 року № 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

„Підтримка та перспективи розвитку 

підприємництва Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади 
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1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Малий і середній бізнес своєю діяльністю на сьогодні забезпечує 

левову частку надходжень до бюджетів усіх рівнів і, безумовно, є одним з 

основних джерел наповнення бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади доходами. Враховуючи це, а також той факт, що соціальна 

значимість та відповідальність підприємницької діяльності є передумовою 

розвитку громадянського суспільства, розвиток підприємництва потребує 

особливої уваги та підтримки як на державному, так і на місцевому рівні. 

Ігнорування проблем даної галузі може негативно позначитися на добробуті 

всієї громади, тому вкрай необхідно спрямувати зусилля на всебічну підтримку 

потреб підприємництва, захист його прав та інтересів шляхом реалізації 

відповідних заходів. 

Аналіз економічної ситуації в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді (далі - Пирятинська міська ОТГ) за останні роки 

показує, що в сфері підприємництва є ряд невирішених проблем, що утворює 

негативну динаміку для її розвитку в майбутньому. Так, Пирятинська міська 

ОТГ характеризується гіперрозвитком сфери торгівлі, в якій працює понад 

60% всіх суб’єктів господарювання. В той же час сфери виробництва та 

послуг, які дійсно створюють валову додану вартість та можуть забезпечити 

довгостроковий розвиток економіки, розвинені значно менше. Спектр 

перешкод, що заважає діючим підприємцям розширювати свою діяльність, а 

новим відкривати власну справу, передусім пов’язаний із систематичним 

підвищенням вартості енергоресурсів, сировини, матеріалів, відсутністю 

фінансової підтримки з боку держави, низьким рівнем професійних знань та 

досвіду підприємців – початківців щодо умов започаткування та ведення 

підприємницької діяльності, недостатньою розвиненістю інфраструктури 

підтримки малого та середнього підприємництва, обмеженими 

можливостями щодо ресурсного та інформаційного забезпечення, отримання 

приміщень в оренду на початковому етапі ведення бізнесу на пільгових 

умовах. Все це в цілому формує комплексну проблему галузі, яка полягає у 

відсутності в регіоні достатньо сприятливих умов та належної комплексної 

інфраструктури підтримки підприємництва. На сьогодні в міській ОТГ 

триває кількарічна тенденція скорочення чисельності фізичних осіб-

підприємців та порівняльних показників виробництва і реалізації їхньої 

продукції. Так, починаючи з кінця 2013 року, кількість підприємців знизилася 

на 682 одиниці, а це майже вдвічі. Лише за 2016 рік припинили діяльність 

192 підприємці. Більш глибокий аналіз причин даної ситуації виявив, що 

закриття підприємців відбувається в основному в торговій сфері, яка в 

Пирятинській міській ОТГ є перерозвинутою та має питому вагу понад 59 % від 

загальної кількості суб’єктів господарювання. У зв’язку із загостренням 

конкуренції, особливо з боку крупних мереж, та появою нових типів торгівлі – 

електронної комерції, наразі відбувається поступове скорочення підприємців, 

зайнятих у цій сфері.  



В зв’язку з цим до проблемних аспектів сфери підприємництва 

відносяться недооцінка ролі і, відповідно, низький рівень використання 

маркетингової політики, підтримки свого продукту, бренду, що призводить 

до зниження обсягу реалізації продукції та надання послуг; низький рівень 

соціальної відповідальності місцевого бізнесу; невідповідність сервісу 

обслуговування споживачів сучасним вимогам та тенденціям ринку; 

незнання та поверхневе ставлення до своїх прав та обов’язків при взаємодії із 

споживачами та обмежена наявність товарів, продукції, послуг місцевого 

виробництва на споживчому ринку.  

Найбільшою перешкодою для активного розвитку малого і середнього 

бізнесу міської ОТГ є обмеженість доступу до фінансових ресурсів як 

довгострокового, так і короткострокового характеру. На сьогодні 

державними банками України передбачені певні фінансові та консалтингові 

продукти для малого і середнього підприємництва. Зокрема, започатковано 

банківські програми мікрокредитування КБ „ПриватБанк“ („КУБ“, 

„Кредитний ліміт на рахунок“) та АТ „Ощадбанк“ („Будуй своє“). Кошти 

даних програм можуть стати певною фінансовою підтримкою для 

підприємництва міської ОТГ, але разом з тим високі відсоткові ставки за 

кредитами та суворі вимоги до вартості застави заважають проведенню 

широкого банківського кредитування дрібних суб’єктів господарювання та 

зменшують потенційно значний попит таких підприємств на банківські 

кредити.  

Ігнорування вищеописаної ситуації є неприпустимим, адже за даними 

статистичного спостереження, станом на 01.01.2017 в структурі підприємств 

Пирятинської міської ОТГ за їх розмірами частка малих підприємств складала 

95,7%. В разі продовження таких тенденцій є ризик втрати значної частки свого 

виробничого потенціалу, ставши вузькоспеціалізованим виробником окремих 

товарів загальнонаціональних виробників та мереж, які більшу частину своїх 

податків сплачуватимуть за межами міської ОТГ, використовуючи мінімум 

місцевої робочої сили. 

В нинішніх умовах галузь підприємництва потребує з боку місцевої 

влади впровадження такої політики, яка б стимулювала створення належних 

умов для започаткування та ведення бізнесу, а також сприяла удосконаленню 

діючої системи фінансування, кредитування і страхування господарської 

діяльності, забезпечивши рівний доступ усім суб'єктам господарювання до 

фінансово-кредитних ресурсів. Вийти з даної ситуації можна шляхом 

забезпечення відкриття нових суб’єктів господарювання в потенційно 

прибуткових сферах, переорієнтації та модернізації діючих, впровадження 

нових форм і методів діяльності та підвищення рівня конкурентоспроможності 

галузі. 

Для розв’язання вищенаведених проблем і спрямовані заходи даної 

Програми, яка дозволить об’єднати зусилля влади і бізнесу у досягненні 

економічної стабільності та процвітання. 

 

 

https://privatbank.ua/business/kreditnij-limit-na-raschetnij-schet


2. Мета та завдання Програми 
 

Основна мета Програми - спрямування дій на забезпечення стабільних 

умов для розвитку  підприємництва на території Пирятинської міської ОТГ, 

насамперед в пріоритетних напрямках економічної діяльності, розробку 

ефективних механізмів його підтримки в межах повноважень районних органів 

виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підвищення його ролі у 

вирішенні соціально-економічних проблем розвитку міської ОТГ, зростання 

його виробничого потенціалу, інвестиційної та інноваційної активності, 

сприяння створенню нових робочих місць.  

Основними завданнями Програми є: 

забезпечення надання систематичної фінансової підтримки з місцевих 

бюджетів шляхом відшкодування вартості частини кредитів, залучених 

суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів; 

насичення споживчих ринків товарами місцевих виробників; 

забезпечення якості, конкурентноздатності товарів і послуг, що 

виробляються суб’єктами підприємництва Пирятинської міської ОТГ; 

донесення інформації про місцевих виробників та їх продукцію до 

потенційних споживачів - населення міської ОТГ та Пирятинського району; 

залучення суб’єктів підприємництва до участі у національних, 

регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, спрямованих на просування 

їхньої продукції на місцеві та міжнародні ринки, обмін досвідом та 

співробітництво; 

сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва; 

вдосконалення системи взаємодії підприємництва і влади; 

організація підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки кадрів з 

питань розвитку підприємництва, навчання підприємців - початківців. 

 

3. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів і 

джерел фінансування 

 

Забезпечення успішної реалізації мети Програми протягом її дії можливе 

за умови виконання завдань та заходів за напрямами: 

надання відшкодування вартості частини кредитів, залучених суб’єктами 

малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів, відбір яких 

здійснюватиметься на конкурсних засадах відповідно до Порядку, наведеному у 

додатку 5; 

виготовлення та розповсюдження друкованої інформаційної продукції на 

тему підтримки місцевих товаровиробників; 

підвищення ефективності та інноваційності підприємництва 

Пирятинської міської ОТГ; 

надання ресурсної та майнової підтримки бізнесу; 

покращення інформаційного (консультаційного та освітнього) 

середовища для малого та середнього підприємництва; 



сприяння проведенню виставок-ярмарків товарів народного споживання 

місцевих виробників та часткове відшкодування витрат підприємств міської 

ОТГ за учать у виставково-ярмаркових заходах. 

Передбачається, що реалізація вищеперелічених заходів усіма 

учасниками дозволить досягнути планового результату щодо утримання 

стійких позицій розвитку підприємництва у Пирятинській міській ОТГ. 

Виконання Програми здійснюється за рахунок коштів Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади в межах коштів, передбачених на 

фінансування видатків, та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. Обсяг фінансування з бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади становить 30,0 тис. грн. 

 

4. Строки та етапи виконання Програми 

 

Виконання всіх заходів Програми планується здійснити у 2018 році. 

 

5. Очікувані результати виконання Програми 

 

Продовження роботи в напрямку популяризації товарів місцевого 

виробництва та провадження діяльності щодо підтримки підприємництва 

сприятиме зміцненню його потенціалу, підвищенню соціальної значимості та 

насиченню споживчих ринків високоякісною продукцією місцевих 

товаровиробників. 

У результаті виконання завдань Програми очікується: 

1) забезпечення надання систематичної фінансової підтримки у вигляді 

відшкодування вартості частини кредитів з місцевих бюджетів для суб’єктів 

підприємництва та реалізація за допомогою даної підтримки не менше 2 

проектів; 

2) збільшення кількості самозайнятого населення в галузі 

підприємництва на 45 осіб; 

3) збільшення кількості юридичних осіб, представників малого бізнесу на 

2%, а загального обсягу реалізованих підприємцями товарів, робіт та послуг на 

10%; 

4) збільшення частки товарів місцевого виробництва на споживчому 

ринку; 

5) організація 6-ти виставок та дегустацій продукції місцевих 

товаровиробників; 

6) зниження безробіття та створення нових робочих місць; 

7) створення сприятливих умов для започаткування нових та розвитку 

існуючих малих і середніх підприємств - місцевих товаровиробників, підвищення 

їх конкурентоздатності; 

8) покращення інформаційного і ресурсного забезпечення суб’єктів малого 

і середнього бізнесу; 

9) залучення представників малого бізнесу до проходження навчань, 

стажувань за кордоном, участі у форумах державного та  міжнародного рівнів; 



10) припинення закриття фізичних-осіб підприємців – початок 

відновлення їх кількості. 

Отже, виходячи з вищесказаного, очікуваним результатом виконання 

запланованих заходів є поступовий перехід на новий рівень розвитку 

підприємництва, перетворення його на дієвий механізм розв’язання 

економічних і соціальних проблем і, як наслідок, нарощування обсягів 

реалізації продукції та збільшення внеску підприємств у валовий внутрішній 

продукт Пирятинської міської ОТГ, підвищення продуктивності зайнятості 

населення, вирішення соціальних проблем. 

 

6. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

 

Організація виконання основних заходів Програми покладається на 

відділ економічного розвитку і торгівлі Пирятинської районної державної 

адміністрації. 

Контроль за виконанням заходів Програми та використанням 

бюджетних коштів здійснюють заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради за напрямком та постійна комісія міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

  

 

 

Начальник відділу економічного  

розвитку і торгівлі Пирятинської 

райдержадміністрації В.О. Петрик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 1 

 до Програми 

 

П А С П О Р Т  

Програми „Підтримка та перспективи розвитку підприємництва Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“  

 
1. Ініціатор розроблення програми 

 

Відділ економічного розвитку і торгівлі Пирятинської 

районної державної адміністрації 

 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 

Розпорядження  міського  голови   

від  02.03.2018 № 43  

3. Розробник програми Відділ економічного розвитку і торгівлі Пирятинської 

районної державної адміністрації 

4. Співрозробник програми Відділ економічного аналізу та розвитку управління 

економіки виконкому міської ради 

5. Відповідальний виконавець програми Відділ економічного розвитку і торгівлі Пирятинської 

районної державної адміністрації,  фінансове 

управління Пирятинської міської ради (в частині 

передачі міжбюджетних трансфертів) 

6. Учасник програми 

 

Суб’єкти господарювання, жителі Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади та району 

7. Термін реалізації програми 2018  рік 

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь 

у виконанні програми (для комплексних 

програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, всього, у 

тому числі: 

30,0  тис. грн.   

9.1. коштів міської ОТГ 30,0 тис. грн.  

9.2 Коштів інших джерел  

 

 

  

 Додаток 2  

 до Програми 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми „Підтримка та перспективи розвитку підприємництва  

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“ 

 
Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання 

програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

програми І ІІ ІІІ 

2018  рік 20__ рік 20__ рік   20__20__р.р. 20__ 20_р.р. 
 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 
30,0     30,0 

кошти міської ОТГ 30,0     30,0 

кошти не бюджетних джерел     

 

  

                                                                        
 

 

 



 Додаток 3 

 до Програми 

 

Напрями діяльності та заходи  

Програми „Підтримка та перспективи розвитку підприємництва  

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“  

 
№ 

 з/п 

 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

 

Перелік заходів 

програми  

Строк 

виконання 

заходу 

 

 

Виконавці 

 

 

 

 

Джерела 

фінансу- 

вання 

 

 

 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван 

ня 

(вартість), 

тис. гривень, 

у тому 

числі: 

Очікуваний 

результат  

 

 

1. Підтримка місцевих 

товаровиробників 

шляхом 

популяризації 

їхньої продукції 

серед населення 

міської ОТГ та 

Пирятинського 

району 

1. Придбання 

предметів, 

матеріалів, 

обладнання та 

інвентарю 

(створення/ 

виготовлення і 

підтримка 

інформаційних і 

презентаційних 

ресурсів/ 

матеріалів, зокрема 

буклетів, флаєрів, 

постерів, календарів, 

блокнотів, логотипів, 

пакетів з 

відповідними 

логотипами, 

інформаційних 

статтей, 

відеороликів, 

відеофільмів, 

плакатів, банерів, 

стендів, сітілайтів, 

веб-сайтів, інших 

презентаційних, 

сувенірних, 

інформаційних та 

рекламних 

матеріалів).  

 

2. Проведення 

оплати послуг (крім 

комунальних) 

(розміщення  

реклами в місцевих 

засобах масової 

інформації 

(телебаченні та 

газетах). 

 

травень-

грудень 

2018 

Відділ 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

Пирятинської 

РДА 

Кошти  

міської  

ОТГ 

15,0 

 

Збільшення 

кількості 

юридичних осіб, 

представників 

малого бізнесу на 

2%, а загального 

обсягу 

реалізованих 

підприємцями 

товарів, робіт та 

послуг на 10%. 

Покращення 

результатів роботи 

місцевих 

товаровиробників, 

сприяння 

відкриттю 

фірмових 

магазинів, 

розширення 

виробництва та 

асортименту 

продукції 

виробників, 

організація доступу 

споживачів до 

якісних товарів 

місцевого 

виробництва. 

Покращання 

інформаційного і 

ресурсного 

забезпечення 

суб’єктів малого і 

середнього бізнесу 

2. Сприяння 

промоції 

місцевого бізнес - 

потенціалу 

(впровадження  

1. Проведення 

оплати послуг (крім 

комунальних) 

(оплата послуг з 

організації 

травень-

грудень 

2018 

Відділ 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

Пирятинської 

РДА 

Кошти  

міської 

ОТГ 

15,0 

 

Організація 6 

виставок-ярмарків 

та дегустацій 

продукції місцевих 

товаровиробників. 



та освоєння 

нових сучасних 

форм, методів і 

напрямків 

діяльності 

підприємництва) 

конференцій, нарад, 

семінарів та надання 

роз’яснень з питань 

зайняття 

підприємницькою 

діяльністю, 

обговорення 

податкового 

законодавства). 

  

2. Залучення 

суб’єктів 

підприємництва до 

участі в 

міжнародних  

ділових зустрічах, 

переговорах, 

конференціях, 

семінарах,  форумах 

ділового  

партнерства 

 

3. Залучення 

суб’єктів 

підприємництва до 

участі у 

національних, 

регіональних та 

міжнародних 

виставках, ярмарках, 

спрямованих на 

просування їх 

продукції на місцеві 

та міжнародні ринки, 

обмін досвідом та 

співробітництво. 

 

 4. Часткове 

відшкодування 

витрат підприємств 

міської ОТГ за 

учать у виставково-

ярмаркових  

заходах. 

 

5. Проведення 

зустрічей з 

представниками 

малого та  

середнього бізнесу 

 з метою виявлення 

проблемних питань. 

 

6. Проведення 

анкетування серед 

учнів та студентів 

місцевих закладів 

освіти з метою 

визначення рівня 

популярності 

підприємницької 

діяльності серед 

молоді. 

Участь суб’єктів 

підприємництва у 

Сорочинському 

ярмарку. 

Покращення 

інвестиційної 

діяльності у сфері 

підприємництва. 

Підвищення 

кваліфікації кадрів 

для здійснення 

підприємницької 

діяльності в умовах 

ринкової 

економіки. 

Налагодження 

ділового 

партнерства, як 

результат участі в 

зустрічах, 

переговорах, 

конференціях, 

семінарах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Покращення 

ресурсного, 

інформаційного 

та фінансово-

кредитного 

забезпечення 

підприємництва 

1. Надання інших 

внутрішніх кредитів 

(відшкодування 

вартості частини 

кредитів для відкриття 

нових та розширення 

(модернізації) 

існуючих малих 

виробництв). 

2. Забезпечення 

гласності та прозорості 

надання фінансової 

підтримки суб’єктам 

господарювання за 

конкурсом поданих 

заявок шляхом 

періодичного 

інформування суб’єктів 

підприєм ницької 

діяльності щодо 

розподілу та 

використання коштів, 

спрямованих на 

розвиток 

підприємництва 

3. Створення умов для 

активізації розвитку 

малого підприємництва 

у виробничій та інших 

пріоритетних сферах 

міської ОТГ. 

 

травень-

грудень 

2018 

Відділ 

економічно 

го розвитку 

 і торгівлі 

Пирятинсь 

кої 

райдержад 

міністрації 

Кошти  

міської ОТГ 

(сума 

коштів для 

кожного 

суб’єкта 

підприємн

ицтва 

визначаєть

ся 

індивідуал

ьно) 

 Забезпечення 

спрощеного доступу 

суб’єктів 

підприємництва до 

фінансових та 

матеріальних 

ресурсів та реалізація 

за допомогою даної 

підтримки 

підприємництва не 

менше 2 бізнес-

проектів. 

Скорочення кількості 

підприємств, що 

припиняють свою 

діяльність. 

Забезпечення 

продуктивної 

зайнятості населення 

за рахунок створення 

нових робочих місць 

на діючих і 

новостворених малих 

підприємствах та 

активації само 

зайнятості. 

Збільшення 

надходжень до 

місцевого бюджету. 

 Разом     30,0  

 

 

 Додаток 4 

 до Програми 

 

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

Пирятинська  міська  рада 

Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 

Код відомчої класифікації __02___________________________________ 

Код програмної  класифікації __ 0219770 _____ 

Код  КЕКВ ________2620, 3220_____________________________      

 

№ Показники Правова підстава Відповідальний за 
проведення заходу 

(організація, 

управління, відділ, 
особа) 

Затверджено  
на 2018  рік 

В тому числі по місяцях, тис.грн 

Всього, 
тис.грн 

В т.ч. за 

рахунок 
загального 

фонду 

бюджету 

С
іч

ен
ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь 

1 Розвиток та 

підтримка 

підприємни
цтва  

Рішення 37 сесії 

міської ради від 

04.04.2018  
№ 130 

 

Відділ 

економічного 

розвитку і торгівлі 
райдержадміністра

ції  

30,0 
 

    

3
0
,0

 

       

 

Начальник відділу економічного 

аналізу та розвитку 

управління економіки Н.М. Троян 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 
04 квітня 2018 року 



 Додаток 2 

 до рішення тридцять сьомої сесії  

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 (друге пленарне засідання) 

 04 квітня 2018 року № 130 
 

 

Порядок 

відшкодування вартості частини кредитів, залучених суб’єктами малого і 

середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів 

 

І. Загальні положення 

1. Цей Порядок відшкодування вартості частини кредитів, залученими 

суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів 

(далі – Порядок) визначає умови та механізм надання фінансової підтримки 

суб'єктам малого і середнього підприємництва в рамках програми „Підтримка 

та перспективи розвитку підприємництва Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік“ (далі – Програма) шляхом відшкодування з 

бюджету Пирятинської міської ОТГ вартості частини кредитів, що надаються 

фінансово-кредитною установою на реалізацію бізнес-проектів суб’єктів 

малого і середнього підприємництва (далі – Компенсація). 

 

2. Головним розпорядником коштів на фінансову підтримку суб’єктів 

малого і середнього підприємництва в рамках Програми є Пирятинська районна 

державна адміністрація (далі – Головний розпорядник). 

 

3. Компенсація відповідно до цього Порядку надається суб’єктам малого і 

середнього підприємництва, які відповідають критеріям, встановленим 

частиною 3 статті 55 Господарського кодексу України. 

Компенсація надається на підставі Генерального договору про 

співробітництво між Головним розпорядником та фінансово-кредитною 

установою, який розробляється та затверджується конкурсною комісією за 

погодженням з фінансово-кредитною установою. 

 

4. Компенсація надається, протягом дії Програми з моменту оголошення 

проведення конкурсу та його оприлюднення, на конкурсних засадах суб’єктам 

підприємництва, які залучили протягом терміну дії конкурсу в банківських 

установах кредити у національній валюті на реалізацію проектів та подали 

відповідні документи (перелік у додатку 2 цього Порядку). 

Початок прийому заявок про надання Компенсації затверджується 

конкурсною комісією після отримання суми коштів місцевого бюджету на 

бюджетний рік. 

 



5. Компенсація надається за попереднім запитом до фінансово-кредитної 

установи щодо нарахованих суб’єкту підприємництва штрафних санкцій та/або 

пені за користування кредитами банківських установ. Кошти місцевих 

бюджетів не можуть бути спрямовані на погашення будь-яких штрафних 

санкцій та/або пені за користування кредитами банківських установ. 

 

6.  Сума Компенсації визначається як сума тіла кредиту взятого в 

фінансово-кредитній установі відповідно до договору (без врахування 

відсотків, сум на обслуговування кредиту, його страхування тощо) і помножена 

на 10 %. Компенсація надається виключно в гривнях. Розмір Компенсації 

одному  суб'єкту  підприємництва  протягом одного бюджетного року не може 

бути більшим  25,0 тисяч гривень.  

 

ІІ. Умови надання компенсації 
1. Право на одержання Компенсації мають суб’єкти підприємництва, які: 

зареєстровані та здійснюють діяльність на території Пирятинської міської 

ОТГ; 

здійснюють свою діяльність у наданні послуг, виробництві товарів; 

не мають заборгованості перед державним і місцевими бюджетами зі 

сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів; 

забезпечують виконання вимог, передбачених  Порядком, та отримали 

кредити на:  

1) придбання устаткування, обладнання інших основних засобів 

виробничого призначення або для забезпечення надання послуг;  

2) модернізацію технологічного процесу виробництва з метою зниження 

його собівартості;  

3) удосконалення системи управління виробничим процесом;  

4) впровадження технологій енергоефективності у виробничий процес 

(впровадження енергозаощаджуючого обладнання, приладів та апаратури, 

здійснення енергозаощаджуючих заходів, що зменшує загальновиробничі, 

загальногоподарські та інші витрати підприємств при випуску продукції).  

 

2. Право на одержання Компенсації згідно з  Порядком не мають суб’єкти 

підприємництва, які: 

 1) є кредитними організаціями, страховими організаціями, 

інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними 

учасниками ринку цінних паперів, ломбардами; 

 2) є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених 

міжнародними договорами України; 

 3) здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним з 

основних видів діяльності, надання послуг мобільного харчування та діяльності 

ресторанів; 

 4) є юридичними особами, основним видом діяльності яких є 

вирощування зернових, бобових культур, насіння олійних та інших технічних 

культур, надання послуг із зберігання зерна, розведення тварин (крім 



сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів), або являються 

фермерськими господарствами (фізичними особами-підприємцями) 

аналогічного спрямування, які мають оборот понад 1 млн. грн. та/або  банк 

оброблюваної землі понад 50 га; 

 5) мають обсяги реалізованої продукції (наданих послуг) за останній рік 

понад 1 млн. грн. та середню кількість працівників понад 25 осіб (для 

новоствореного підприємства обсяг капіталовкладень більше 1 млн. грн.) 

визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство; 

 6) перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; 

 7) подали завідомо недостовірні відомості та документи під час 

звернення за отриманням Компенсації; 

 8) мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, 

фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

 

3. Основні критерії під час визначення переможців конкурсу: 

3.1. Кількість додаткових робочих місць, які створено або планується 

створити.  

3.2. Інноваційність проекту.  

3.3. Вплив результатів реалізації проекту на збільшення обсягів 

виробництва. 

3.4. Рівень заробітної плати.  

3.5. Відповідність проекту вимогам, визначеними цим Порядком. 

 

4. Кількість переможців визначається у межах фінансування Програми 

протягом одного бюджетного року та у разі вичерпання фінансового ресурсу 

або зменшення обсягів фінансування дія Програми буде частково або повністю 

зупинена.  

 

ІІІ. Порядок проведення конкурсного відбору 

1. Метою проведення конкурсу є визначення суб’єктів підприємництва, 

яким за рахунок коштів місцевого бюджету буде надано Компенсацію. 

 

2. Конкурсний відбір проектів, за якими буде надаватись Компенсація 

суб’єктам підприємництва здійснюється конкурсною комісією з відбору 

проектів (далі – конкурсна комісія), склад про яку затверджується 

розпорядженням голови райдержадміністрації.   

 

3. До складу конкурсної комісії  включаються представники органів 

виконавчої влади, Пирятинської міської ОТГ, депутати Пирятинської міської 

ОТГ, Ради підприємців. 

 

4. Організаційне забезпечення проведення конкурсу здійснюється 

виконавцем Програми.  

 



5. Щорічно конкурсна комісія визначає терміни початку та закінчення 

конкурсу. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється у засобах 

масової інформації та/або розміщується на веб-сайтах районної державної 

адміністрації та має містити інформацію щодо терміну проведення конкурсу, 

умови проведення конкурсу, кінцевий термін подання заявок з відповідними 

документами, адреса, за якою приймаються заявки з відповідними 

документами, телефон для довідок. 

 

6. Суб’єкти підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсі, 

подають (особисто) фінансово-кредитній установі, або безпосередньо 

конкурсній комісії, заявку на участь у конкурсі за формою, згідно з додатком 1 

Порядку, документи (оригінали та копії, завірені заявником), визначені 

переліком, згідно з додатком 2 Порядку. Кожен претендент може подати тільки 

одну заявку на отримання Компенсації протягом дії Програми. Вищезазначений 

пакет документів формує та зберігає в себе до моменту передачі фінансово-

кредитна установа, яка видала відповідний кредит. 

 

7. Конкурсна комісія після отримання пакетів документів перевіряє їх на 

відповідність вимогам цього Порядку та приймає рішення щодо допущення 

заявника до конкурсу.     

 

8. У разі подання неповного комплекту документів або з порушенням 

вимог цього Порядку, такі документи не реєструються і повертаються 

претенденту.  

 

9. Термін прийому заяв та документів зазначається в оголошенні про 

проведення конкурсу.  

 

10. Прийняття рішення щодо визначення суб’єктів підприємництва, яким 

за рахунок коштів місцевого бюджету буде надано Компенсацію, здійснюється 

конкурсною комісією та оформляється протоколом конкурсної комісії. 

 

11. Переможці конкурсу визначаються конкурсною комісією з 

урахуванням критеріїв, визначених у розділі 2 пунктом 3 Порядку. 

 

12. Рішення про надання Компенсації або вмотивовану відмову 

приймається на засіданні конкурсної комісії, простою більшістю голосів 

присутніх. Засідання комісії є правомочними у разі присутності більшої 

половини її членів. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів, голос головуючого на 

засіданні комісії є вирішальним.  

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі присутні 

на засіданні члени комісії. Член комісії, який не згоден з її рішенням, вписує у 

протокол зауваження та пропозиції, які є невід’ємною частиною протоколу. 

 



13. Конкурсна комісія протягом 10-ти (десяти) робочих днів після 

прийняття рішення повідомляє про результати конкурсу всіх учасників. 

 

14. Здійснення видатків проводитиметься відповідно до Генерального 

договору про співробітництво щодо часткового відшкодування тіла кредиту або 

відсоткових ставок за відповідний період між Головним розпорядником і 

фінансово-кредитною установою. Фінансово-кредитна установа щомісячно,  не 

пізніше  п’ятого  числа  наступного  місяця, подає Головному розпорядникові 

пакет документів від суб’єктів підприємництва, які звернулися до фінансово-

кредитної установи для отримання Компенсації. 

Відшкодування відбувається протягом 25 днів, з моменту прийняття  

рішення про відшкодування кредитів, шляхом перерахунку Головним 

розпорядником на один передбачений Генеральним договором транзитний чи 

поточний рахунок відповідної фінансово-кредитної установи, яка, у свою чергу, 

розподіляє ці кошти на поточні рахунки позичальників, про що Головному 

розпорядникові надаються  відповідні виписки чи підтверджуючі документи.   

  

15. Контроль за виконанням показників реалізації бізнес-проектів, 

передбачених у розділі 2 п. 3 цього Порядку, здійснює конкурсна комісія з 

можливим виїздом на місця реалізації проектів суб’єктами підприємництва. 

Після виконання заходів передбачених бізнес-планом (фінансовми 

обґрунтуваннями для вже діючих підприємств) суб’єкти підприємництва 

надають конкурсній комісії письмовий звіт про результати реалізації проектів. 

 

16. Складення та подання звітності про використання коштів місцевого 

бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку. 

 

17. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються 

відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, 

затвердженого Міністерством фінансів України. 

 

19. Питання, не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до 

вимог діючого законодавства України. 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Порядку відшкодування 

вартості частини кредитів, 

залучених суб’єктами малого і 

середнього підприємництва для 

реалізації бізнес-проектів 

 

ЗАЯВКА 

на участь у конкурсі на отримання відшкодування вартості частини кредитів, 

що надаються банківськими установами на реалізацію  бізнес-проектів в рамках 

програми „Підтримка та перспективи розвитку підприємництва Пирятинcької 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“ 

 

Прошу допустити______________________________________________ 
(повна назва суб’єкта підприємництва або ПІБ фізичної особи-

підприємця) 

до участі у конкурсному відборі на отримання відшкодування вартості частини 

кредитів, що надаються банківськими установами на реалізацію  бізнес-проектів 

суб’єктів малого і середнього підприємництва: 

 _____________________________________________________________ 
(назва бізнес-плану) 

Відомості про суб'єкта підприємництва: 

Керівник (назва посади, ПІБ) _________________________________________ 

Юридична адреса ___________________________________________________ 

Місце  реалізації бізнес-проекту_______________________________________ 

Телефон/факс_______________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________ 

Вид діяльності (основний) _________________________________________ 

Код ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер) _______________________________ 

Банківські реквізити ________________________________________________ 
 

З вимогами Порядку відшкодування вартості частини кредитів, що надаються 

банківськими установами на реалізацію  бізнес-проектів, затвердженого 

рішенням сесії Пирятинської міської ради від _____________ № ___, 

ознайомлена (-ий) та зобов’язуюсь їх виконувати, також даю згоду на обробку 

персональних даних та інформації щодо діяльності очолюваного мною 

підприємства, яка може вважатися конфіденційною. 

 

Керівник                      ___________________    ____________________                           

                                                          (підпис)            (ініціали та прізвище) 

Реєстраційний № ______ 

від "___"   20__ р. 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Порядку відшкодування  

вартості частини кредитів,  

залучених суб’єктами малого і 

середнього підприємництва для 

реалізації бізнес-проектів 
 

Перелік 

документів, які подаються суб’єктами підприємництва на отримання 

відшкодування вартості частини кредитів, що надаються банківськими 

установами на реалізацію  бізнес-проектів 
 

Суб’єкти підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсі з 

отримання відшкодування вартості частини кредитів, що надаються 

банківськими установами на реалізацію  бізнес-проектів, подають до фінансово-

кредитної установи, або безпосередньо конкурсній комісії наступні документи 

у двох примірниках: 

Для суб’єктів МСП - фізичних осіб: 

копію паспорту, ідентифікаційного коду;  

копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької 

діяльності або виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб - підприємців;  

довідку органів державної податкової служби про стан розрахунків з 

бюджетом та довідки фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування про відсутність заборгованості;  

податкову звітність за минулий звітний період та попередній рік ( в разі 

наявності);  

бізнес-план (для новостворених підприємств), фінансове обґрунтування 

(для діючих підприємств);  

копію кредитного договору;  

обґрунтування ефекту енергозбереження (у випадку отримання кредиту 

для впровадження технологій енергоефективності у виробничий процес); 

документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів: 

1.Рахунки - фактури. 2.Договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує 

сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи (копія). 3. Акт прийому-

передачі товару/Акт про надання послуг або накладна на товар.  

Для суб’єктів МСП - юридичних осіб: 

копію паспорту, ідентифікаційного коду директора підприємства; 

копії установчих документів (статут або положення), свідоцтва про 

державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або виписки (витягу) 

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців); 

довідку з єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;  

форми фінансової звітності (№ 1, 2) за останній рік та поточний звітний 

період з розшифровкою кредиторів, дебіторів, позабалансових зобов’язань;  



довідку органів державної податкової служби про стан розрахунків з 

бюджетом, та довідки фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування про відсутність заборгованості;  

бізнес-план (для новостворених підприємств), фінансове обґрунтування 

(для діючих підприємств);  

копію кредитного договору;  

обґрунтування ефекту енергозбереження (у випадку отримання кредиту 

для впровадження технологій енергоефективності у виробничий процес); 

документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів:  

1. Рахунки - фактури. 2. Договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує 

сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи (копія). 3. Акт перевірки 

цільового використання коштів за кредитом; 4. Акт прийому-передачі 

товару/Акт про надання послуг або накладна на товар. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


