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Про затвердження Комплексної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-

2020 роки 

 

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 висновки та рекомендації Ради підприємців при виконкомі міської ради 

(протокол від 21.06.2018), міська рада 
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підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-

2020 роки (додаток 1). 

2. Затвердити Положення про проведення щорічного міського конкурсу 

„Кращий підприємець Пирятинської ОТГ“ (додаток 2). 

3. Затвердити Положення про організацію та проведення Конкурсу міської 

ради „Розвиваю бізнес у своїй громаді“ (додаток 3). 

4. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на управління 

економіки виконкому міської ради (Солдатова І.В.) 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 
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Паспорт  

Комплексної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2018-2020 роки 

1. Ініціатор розроблення програми: виконком Пирятинської міської ради. 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу місцевого 

самоврядування про розроблення програми: розпорядження міського 

голови від 14.08.2018 № 119.  

3. Розробник програми: управління економіки виконкому Пирятинської 

міської ради. 

4. Співрозробники програми: рада підприємців при виконкомі 

Пирятинської міської ради, Полтавський обласний центр зайнятості 

5. Відповідальний виконавець програми: управління економіки 

виконкому Пирятинської міської ради, відділ із земельних та 

екологічних питань виконкому міської ради, відділ будівництва, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської 

ради, Пирятинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, відділ освіти Пирятинської міської ради, відділ 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради, відділ 

культури і туризму Пирятинської міської ради. 

6. Учасники програми: суб’єкти малого та середнього бізнесу, Рада 

підприємців при виконкомі міської ради. 

7. Термін реалізації програми – 2018 - 2020 роки. 

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми: обласний 

бюджет, бюджет міської ОТГ, позабюджетні кошти. 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

програми,              

       всього 588,92 тис.грн. 

       у тому числі: 

       кошти бюджету міської ОТГ – 498,92 тис.грн.; 

       кошти обласного бюджету – 90,0 тис.грн.. 

       кошти небюджетних  джерел – 0,0  тис.грн..  
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1.Вступ 

 

Комплексна програма розвитку малого та середнього підприємництва в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки 

(далі – Програма) розроблена на виконання: 

законів України: від 21.05.1997 №280/97-ВР „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, від 22.03.2012 №4618-17 „Про розвиток та 

державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні“, від 

21.12.2000 №2157-111 „Про національну програму сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні”, від 11.09.2003 №1160-IV „Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності“, від 06.09.2005  

№2806-IV „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“; 

Указів Президента України: від 15.07.2000 р. №906/2000 „Про заходи 

щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької 

діяльності”; від 12.05.2005 р. №779/2005 „Про лібералізацію підприємницької 

діяльності та державну підтримку підприємництва”, від 03.02.1998 №79/98 

„Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької 

діяльності“, від 23.07.1998 № 817/98 „Про деякі заходи з дерегулювання 

підприємницької діяльності“; 

рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 22 грудня 2017 року № 338 ,,Про затвердження Плану соціально-

економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік”; 

рішень виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 10.05.2012  

№125 „Про створення Ради підприємців при виконкомі Пирятинської міської 

ради”, від 10.06.2015 №133 „Про Раду підприємців при виконкомі 

Пирятинської міської ради.” 

Програма визначає мету, завдання та шляхи розв’язання проблем у сфері 

малого та середнього підприємництва територіальної громади, виходячи із 

реальної ситуації в соціально-економічної сфері, з урахуванням пропозицій 

представників Ради підприємців при виконкомі Пирятинської міської ради, 

структурних підрозділів виконкому міської ради, служби зайнятості, 

громадських організацій, наявних матеріально-технічних, трудових, 

сировинних ресурсів та фінансових можливостей громади. 

Метою Програми є створення належних умов для реалізації 

конституційного права жителів громади на підприємницьку діяльність, 

підвищення їх добробуту шляхом залучення широких верств населення до такої 

діяльності, зростання ролі цього сектору під час вирішення соціально-

економічних проблем розвитку міста та сільських населених пунктів. 

Малий та середній бізнес диверсифікує місцеву економіку, створює 

конкурентне середовище на ринку товарів та послуг, характеризується 

раціональними формами управління, забезпечує більш швидку реалізацію 

інновацій та розширення соціальної бази реформ. 

Програма є одним з важливих інструментів реалізації на міському рівні 



 

 

 

 

державної політики підтримки малого та середнього підприємництва, активної 

міської політики, політики зайнятості населення та інвестиційно-інноваційної 

стратегії держави. 

Дана програма розроблена з урахуванням місцевих особливостей 

розвитку малого та середнього підприємництва. 

Програма розроблена управлінням економіки виконкому Пирятинської 

міської ради відповідно до Порядку розроблення, затвердження, фінансування 

програм Пирятинської міської ради, затвердженого тридцять сьомою сесією 

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

Підставою для розробки Програми є розпорядження міського голови     

від 14.08.2018 № 119.  

 

1. Оцінка поточної ситуації 

З метою розроблення Програми розглянемо наявні показники розвитку 

малого та середнього підприємництва Пирятинської міської обʼєднаної 

територіальної громади та виділимо основні тенденції їх розвитку і ступінь  

конкурентоспроможності на регіональних ринках. 

За класифікацією підприємств в залежності від способу господарювання 

(великі, середні, малі підприємства або ФОП) виявлено, що традиційно для 

пирятинців найбільш привабливим є малий бізнес. Так, за оцінками 98% від 

загальної кількості функціонуючих субʼєктів господарювання територіальної 

громади відноситься до цієї сфери економіки.  

Станом на 01.01.2018 року на обліку перебувало 696 фізичних осіб-

підприємців, 162 малих підприємства. 25% ФОП мають найману працю і разом 

з МП загальна кількість працюючих в сфері малого підприємництва становить 

3,5 тис.осіб, або майже половина від кількості зайнятого населення громади. 

Внесок до бюджету міської ради від субʼєктів малого та середнього бізнесу 

становить близько 10%. 

Поділ суб’єктів малого бізнесу за видами економічної діяльності   

свідчить, що як для підприємств, так і для ФОПів, найбільш розвиненим видом 

діяльності є торгівля товарами, виконання робіт та надання послуг (усього 205 

субʼєктів господарювання або більше половини їх загальної кількості).  В цьому 

секторі місцевої економіки функціонують 32 заклади ресторанного 

господарства, розгалужена роздрібна торгівля, зокрема, продовольчих 

магазинів – 165 обʼєктів, непродовольчих – 112 обʼєктів, змішаних – 56 

обʼєктів. Також на території громади функціонують торгівельні обʼєкти з 

широким асортиментом товарів різних груп – „Фора“, „Продукти 524“ (АТБ), 

„Хвилинка“, „Оболонь“. Позитивно себе зарекомендувала на внутрішньому 

ринку фірмова торгівля місцевих товаровиробників – сирів, хлібобулочних та 

макаронних виробів. Як результат, за інтегрованим показником розвитку 

споживчого ринку місто Пирятин тривалий час тримає перші місця в 

Полтавській області.   

На даний час в сільських населених пунктах здійснюють господарську 

діяльність близько 50 ФОПів, 8 субʼєктів господарювання-юридичних осіб. 



 

 

 

 

Найбільша питома вага у структурі економіки сільських територій належить 

сільському господарству, а саме: вирощуванню с/г культур, ВРХ та свиней. У 

галузі перероблення с/продукції працює цех з вироблення макаронів. 

Функціонують 15 магазинів продовольчих та непродовольчих товарів. Послуги 

транзитним пасажирів та перевізникам вантажів надає готель, декілька обʼєктів 

громадського харчування та АЗС. 

До інших досить розповсюджених видів діяльності (в межах 20% від 

загальної кількості субʼєктів господарювання) належать громадське харчування 

(32 об’єкти), тимчасове розміщування (готелі - 3 об’єкти) та побутові послуги 

(16 об’єктів). За підсумками 2017 року (на підставі оціночних характеристик) 

обсяги роздрібної торгівлі становили 304,8 млн. грн.,  обсяги послуг - 45,9 млн. 

грн., що відповідно на 8,5% та на 7,2% більше ніж за 2016 рік.  

У процесі реформації економіки України на теренах громади залишилась 

колишня виробнича база промислових підприємств, їх кадровий потенціал та 

напрацьовані зв’язки з постачальниками сировини і споживачами готової 

продукції, а саме: Пирятинського дослідно-спеціалізованого заводу, 

Пирятинського ремонтно-тракторного підприємства, Заводу продтоварів 

„Удай“,  Пирятинської хлібопекарні, Заводу „Прапор“, Пирятинської меблевої 

фабрики, Пирятинського цегельного заводу, Пирятинської газорозвідувальної 

експедиції. Основні напрями колишньої промисловості представлені сьогодні у 

малому бізнесі, що в значній мірі впливає на загальні показники розвитку 

місцевої економіки та соціальної сфери, наповнює бюджет громади. 

Так, наприклад,  

ремонтно-технологічним, деревообробним та з виготовлення 

харчових продуктів видами діяльності займаються малі підприємства УВП 

,,УТОС’’, ТОВ ,,Спецбурмаш”, ТОВ ,,Пирятиндрев”, ТОВ ,,Оріон”; 

виробництвом металевих  конструкцій, парканів, виробів з деревини 
- ФОП Сокур В.Ю.,  ФОП Симоненко О.В.;  

виробництвом виробів із бетону, гіпсу та цементу - ФОП  

Мельникович М.М., ФОП Чорнобиль А.Б.; 

ремонтом холодильного обладнання - ФОП Довженко С.В.; 

виробництвом металопластикових  вікон - ФОП Снаговський  О.О 

виробництвом побутових та офісних меблів - ФОП Вірченко А., ФОП 

Коробка О.;  

виробництвом керамічних виробів - ФОП Сьомін С.М.  

З метою задоволення потреб населення у хлібобулочних та макаронних 

виробах функціонують ФОП Маслак О.В., ФОП Яременко О.О., ФОП 

Тарасенко О.М. (село Калинів Міст), ФОП Негодяєв С.В. 

Географічне розташування центру Пирятинської міської обʼєднаної 

територіальної громади міста Пирятин на перехресті автошляхів державного 

значення сформувало підґрунтя для розвитку малих підприємств з надання 

послуг транзитним пасажирам та обслуговування легкового і вантажного 

транспорту. На прилеглих до автошляхів ділянках розташовані 13 АЗС та          

3 АГНКС, 16 магазинів та торгових павільйонів, 2 торгово-розважальні центри, 



 

 

 

 

9 закладів громадського харчування, 2 міні-готелі, пункт обміну валюти, СТО і 

ремонтна майстерня, 2 автостанції для міжміських та міських пасажирських 

перевезень, парковка для автомобілів та служба обслуговування автошляхів. 

Оціночно для забезпечення роботи зазначених закладів залучено близько          

500 осіб.  

 

3. Характеристика наявних проблемних питань 

 

Незважаючи на певні досягнення, у розвитку малого підприємництва 

залишається ще багато питань. Так, значна кількість зареєстрованих 

підприємств не розпочинають або припиняють господарську діяльність, 

недостатніми темпами розвиваються малі підприємства у виробничій та 

інноваційній сферах, має місце збитковий фінансовий результат діяльності 

окремих малих підприємств міста, особливо у виробничій сфері, незначні 

темпи росту рівня зайнятості на малих підприємствах, середньомісячна 

заробітна плата працівників малого та середнього бізнесу залишається нижчої 

ніж в інших секторах економіки. 

Сфера побутових послуг на селі є нерозвиненою внаслідок відсутності в 

належній кількості структур малого бізнесу і є важливим чинником відтоку  

сільського населення, особливо молоді,  за межі території громади. 

Відсутність конкуренції з боку малого бізнесу на ринку житлово-

комунальних послуг стримує підвищення їх якості, знижує ефективність 

тарифної політики.  

Також незадіяними для підприємницьких структур залишаються сфери з 

надання культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих послуг, розвитку зеленого 

туризму та рекреації. 

На сьогодні суб’єкти малого підприємництва вирішують питання щодо 

дотримання соціальних гарантій у сфері оплати праці, зростання цін на 

енергоносії, зниження платоспроможного попиту населення, ризиків 

фінансових втрат внаслідок недобросовісного виконання договірних відносин, 

складності доступу до кредитних ресурсів на розвиток свого бізнесу, нестачі 

кваліфікованого персоналу та вільних площ (або земельних ділянок) тощо. 

Таким чином, ці негативні тенденції в підприємництві потребують 

невідкладних заходів з підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу як з 

боку держави, так і з боку місцевої влади.  

Крім того, потенціал впливу малого та середнього підприємництва на 

соціально-економічні процеси розвитку ОТГ обмежується наявністю  ще не в 

повній мірі усунених перешкод на законодавчому рівні, відсутністю дієвих 

стратегій та механізмів сприяння розвитку діяльності малих та середніх 

підприємств.  

З огляду на це, все більшу значимість набуває діалог влади та місцевого 

бізнесу з питань прийняття спільних рішень щодо усунення проблемних 

питань, що перешкоджають веденню підприємницької діяльності. 

 



 

 

 

 

Факторний аналіз переваг і недоліків 

у сфері малого підприємництва Пирятинської міської ОТГ 

 

Переваги Недоліки 

 наявність промислового комплексу  недостатня обізнаність підприємців 

з чинним законодавством, 

основами бізнесу та оподаткування 

 потужний науково - освітній 

потенціал 

 складна система для отримання 

кредитів для розвитку бізнесу 

 сприятливі умови для розвитку 

малого та середнього бізнесу 

 наявність тіньового сектору серед 

суб’єктів малого підприємництва 

 тенденція приросту кількісних 

показників розвитку малого 

підприємництва 

 недостатність промоціювання 

власної діяльності суб’єктами 

малого підприємництва 

 проведення міських заходів із 

залученням суб’єктів малого 

підприємництва до розвитку 

економіки та промоції своєї 

діяльності 

 низький рівень використання 

наявних виробничих потужностей 

 проведення соціологічних 

досліджень розвитку бізнес-

середовища 

 низька оплата праці, що сприяє 

міграційним процесам 

кваліфікованих кадрів 

 наявність активного потенціалу 

громадських організацій, які 

займаються допомогою та захистом 

підприємництва 

 високий ступень інфляційних 

ризиків кредитування 

 сприятливе географічне 

розташування міста для розвитку 

транскордонного співробітництва 

 нестабільність системи підтримки 

малого підприємництва та великий 

тиск податкового навантаження 

 наявність потенційних 

можливостей розширення 

зовнішньо – економічної діяльності 

малим та середнім бізнесом 

 перевага імпорту над експортом у 

зовнішньо – економічній діяльності 

підприємств малого та середнього 

бізнесу 

 наявність рекреаційних ресурсів 

для розвитку туризму та 

інфраструктури 

 недостатній рівень 

конкурентоспроможності малих 

підприємств 

 наявність у промисловому 

комплексі вільних виробничих 

площ 

 повільне впровадження на 

підприємствах систем управління 

якістю 

 

4. Мета Програми 

 

Метою Програми є створення належних умов для реалізації 

конституційного права жителів громади на підприємницьку діяльність, 



 

 

 

 

підвищення іміджу та конкурентоспроможності малого і середнього бізнесу, 

створення нових робочих місць шляхом ефективної взаємодії та збалансування 

інтересів міської влади і бізнесу в напрямі сталого соціально-економічного 

розвитку і добробуту населення Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

Основними завданнями Програми є: 

створення належних умов розвитку малого підприємництва в громаді;  

сприяння створенню нових робочих місць суб'єктами малого 

підприємництва;  

підтримка ділової та інвестиційної активності, розвиток конкуренції на 

ринку товарів та послуг;  

залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді, пенсіонерів, 

учасників бойових дій в зоні АТО та інших верств населення;  

запровадження нових форм фінансово-кредитної підтримки малого 

підприємництва;  

формування місцевої інфраструктури розвитку та підтримки малого 

підприємництва;  

створення умов для розвитку малого підприємництва у пріоритетних 

сферах: на виробництві, у побутовій сфері, в ЖКГ, сільському господарстві, 

туризмі та рекреації.  

 

5. Обгрунтування шляхів і способів розв’язання проблем 

Одним з можливих способів вирішення проблем місцевого 

підприємництва є невтручання з боку влади, що дасть можливість ринковим 

механізмам самостійно регулювати процеси розвитку. Разом з тим, ринкова 

система не в змозі автоматично вирішувати багато проблем підприємців: 

адміністративних перешкод, зростання рівня тінізації та недобросовісної 

конкуренції, недостатнього рівня соціального захисту, дорогих кредитів, 

відсутності розвитку сфер діяльності, необхідних для життєдіяльності громади 

в цілому. Таким чином, не втручання влади у цю сферу діяльності призведе до 

уповільнення розвитку підприємництва, що відобразиться на економіці громади 

в цілому, знизить пропозицію нових робочих місць та зростання доходів 

населення. 

Альтернативним способом вирішення проблем розвитку підприємництва 

є запровадження програмно-цільового методу для вирішення питань малого 

бізнесу. На практиці це поєднання регуляторних, стимуляційних та фінансово-

економічних важелів управління процесом розвитку підприємництва. Успішна 

реалізація Комплексної програми розвитку малого підприємництва в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки 

забезпечить умови для ефективної, суспільно-продуктивної підприємницької 

діяльності, сприятиме зниженню цін, стимулюванню виробництва важливих 

для громади товарів та послуг, залученню додаткових коштів для міського 

бюджету, зростанню добробуту населення і вирішенню на цій основі 



 

 

 

 

соціальних питань. 

Таким чином, найбільш ефективним є другий спосіб вирішення 

проблеми. 

 

6. Обсяги, джерела фінансування та строки реалізації Програми 

  

Загальний обсяг фінансування заходів Програми становить                 

588,92 тис.грн., в тому числі з бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади  – 498,92 тис.грн. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок обласного 

бюджету, бюджету міської ОТГ, інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на підтримку малого та 

середнього підприємництва, визначається у видатковій частині місцевого 

бюджету окремим рядком відповідно до Закону України „Про розвиток та 

державну підтримку малого підприємництва ”. 

Виконання заходів Програми передбачається у три етапи:  

1 етап – 2018 рік, 2 етап  – 2019 рік, 3 етап – 2020 рік 

 

7.Перелік завдань та заходів Програми 

 

№ з/п 

Назва  напряму  

діяльності (пріоритетні  

завдання) 

№ з/п Перелік заходів Програми 

1 2 3 4 

1 Створення належних  

умов  розвитку  малого  

підприємництва  в 

громаді;  

 

- посилення соціального партнерства між владою та 

суб’єктами господарювання з питань легалізації трудових 

відносин з найманими працівниками 

- інформаційне забезпечення суб’єктів  малого бізнесу 

щодо вимог та процедур  отримання  документів 

дозвільного характеру шляхом розміщення відповідної 

інформації на інформаційному стенді в ЦНАПі та 

офіційному сайті міської ради 

- актуалізація електронного реєстру діючих регуляторних 

актів Пирятинської міської ради 

-  аналітичне дослідження ставок єдиного і фіксованого 

податків та підготовка обґрунтованих пропозицій сесії 

міської ради щодо їх перегляду з огляду на реальну 

економічну ситуацію 

2 Сприяння створенню  

нових  робочих  місць  

суб'єктами  малого  та 

середнього 

підприємництва;  

 

- сприяти роботодавцям у сфері малого бізнесу у 

розширенні виробництва товарів, робіт, послуг за рахунок 

компенсації фактичних витрат на оплату праці та єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування під час створення нових робочих місць 

 



 

 

 

 

-  сприяти роботодавцям у сфері малого бізнесу, зокрема, 

на селі, у розширенні виробництва товарів, робіт, послуг 

шляхом організації громадських робіт та інших робіт 

тимчасового характеру 

3 Підтримка ділової  та  

інвестиційно-

інноваційної   

активності,   розвиток 

конкуренції на ринку 

товарів та послуг;  

 

- створення реєстру земельних ділянок, вільних будівель та 

споруд  комунальної власності громади  (або приватної 

власності) для інформування суб’єктів малого бізнесу 

- проведення інформаційно розʼяснювальної роботи 

стосовно Порядку надання  в оренду обʼєктів комунальної 

власності 

- виготовлення друкованого видання „Путівник інвестора“, 

який містить каталог грінфілдів та браунфілдів для 

надання в оренду субʼєктам малого та середнього бізнесу 

- підтримка місцевих виробників товарів та послуг для 

участі у регіональних та міжнародних виставково-

ярмаркових заходах з метою просування товарів та послуг 

підприємств Пирятинської ОТГ  на нові ринки збуту 

- просування та промоція товарів місцевого виробництва 

шляхом відкриття віртуальної виставки товарів та послуг 

місцевих товаровиробників на  офіційному сайті 

Пирятинської ОТГ 

- популяризація товарів місцевого виробництва шляхом 

проведення  щорічної загальноміської ярмарки  

„ПИРОГОСТ“ до Дня міста Пирятин 19 вересня 

- підготовка та проведення урочистостей  з  нагоди профе-

сійного свята „День підприємця“ 5 жовтня ,  зокрема 

підведення підсумків  щорічного Конкурсу „Кращий 

підприємець Пирятинської ОТГ“ 

4 Залучення до 

підприємницької 

діяльності жінок, 

молоді, пенсіонерів, 

учасників бойових дій 

в зоні АТО та інших 

верств населення; 

- сприяти  активізації молодіжних підприємницьких 

ініціатив, оволодіння молоддю системою знань та умінь 

для планування всіх етапів підприємницького циклу 

- надання профорієнтаційних послуг незайнятої 

молоді, особам літнього та передпенсійного віку, 

жінок із  забезпеченням гендерної рівності 

- сприяти підвищенню конкурентоспроможності на ринку 

праці осіб віком від 45 років шляхом отримання ваучера з 

метою проходження перепідготовки, спеціалізації, 

підвищення кваліфікації для пріоритетних видів 

економічної діяльності 

- забезпечувати соціальну підтримку та трудову адаптацію 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб у віці до 18 років з метою дотримання 

особами даних категорій права на працю та 

працевлаштування, підвищення конкуренто-здатності на 

ринку праці 

- з метою  підготовки професійних кадрів для  

забезпечення трудовими ресурсами  місцевого бізнесу 

охопити професійним навчанням учнів 10-11 класів 

Пирятинських загальноосвітніх шкіл ( з урахуванням 

аналізу даних у дефіциті кадрів для розвитку трудового 

потенціалу Пирятинської  ОТГ)  



 

 

 

 

- сприяти працевлаштуванню молоді, яка перебуває на 

обліку в Центрі зайнятості,  шляхом компенсації 

роботодавцям вартості 2-місячного стажування  

(мінімальна заробітна плата на 2019 рік - 4173 грн, на 

2020 рік - 4425 грн) 

5 Запровадження нових 

форм фінансово-

кредитної підтримки 

малого 

підприємництва;  

 

- фінансування кращих бізнес-планів малого бізнесу в 

рамках Конкурсу міської ради „Розвиваю бізнес у своїй 

громаді“ 

- здійснення моніторингу веб-ресурсів   з метою  залучення 

коштів міжнародної технічної допомоги на підтримку 

пріоритетних галузей малого та середнього бізнесу 

- часткове відшкодування вартості кредитів спрямованих 

на реалізацію перспективних бізнес-проектів у 

пріоритетних напрямках економіки громади  

- фінансування бізнес-планів для організації 

підприємницької діяльності за рахунок одноразової 

виплати допомоги по безробіттю 

- сприяння участі місцевих субʼєктів малого 

підприємництва у конкурсі на визначення постачальника 

товарів (робіт, послуг) для потреб соціальної сфери 

громади шляхом допомоги у підготовці тендерної 

документації 

6 Формування місцевої 

інфраструктури 

розвитку та підтримки 

малого 

підприємництва 

- створення „Банку інноваційно-інвестиційних, 

енергоощадливих технологій“ з метою впровадження в 

діяльність малого бізнесу  

- відкриття рубрики „Актуальні питання розвитку 

бізнесу“на веб-сайті міської ради 

- сприяння створенню „Міського Центру підтримки 

бізнесу“, в якому на постійній основі надаватимуться 

інформаційно-консалтингові послуги 

7 Створення умов для 

розвитку малого 

підприємництва у 

пріоритетних сферах: 

на виробництві, у 

побутовій сфері, в 

ЖКГ, сільському 

господарстві, туризмі 

та рекреації 

 

- надання консультативної допомоги суб’єктам малого 

бізнесу щодо перспективних напрямів та нормативно-

правового забезпечення в туристичній галузі 

- надання консультативної допомоги суб’єктам малого 

бізнесу щодо перспективних напрямів та нормативно-

правового забезпечення фермерських господарств та 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

- надання консультативної допомоги суб’єктам малого 

бізнесу щодо перспективних напрямів та нормативно-

правового забезпечення ОСББ 

- з метою розширення підприємницької діяльності на селі 

сприяти розвитку туристичного кластеру шляхом 

проведення презентацій, конкурсів, майстер-класів 

майстрів ужиткового мистецтва (килимарства, художньої 

вишивки, лозоплетіння, гончарства і т.д.), засідань 

об’єднань творчих майстерень тощо 

- сприяння створенню нових, підтримка і розвиток діючих 

підприємств побутового обслуговування населення в 

сільській місцевості 



 

 

 

 

- впровадження та підтримка проектів реконструкції, 

відновлення та будівництва торгових об’єктів (магазинів, 

павільйонів, малих архітектурних форм)  

- сприяння забезпеченню кваліфікованими кадрами 

шляхом компенсації вартості навчання у ВНЗ на 

паритетних засадах, а саме: за рахунок власних коштів 

молодого спеціаліста, роботодавця та міської ради (але не 

більше ніж 15,0 тис.грн. на одну особу за рахунок 

міського бюджету) 

 

8. Результативні показники реалізації програми 
 

В результаті успішного виконання завдань і заходів Програми буде 

підвищено соціальний захист малого бізнесу, знижені адміністративні бар’єри 

для підприємницької діяльності, врегульоване податкове навантаження, 

розширені види підприємницької діяльності та збільшені обсяги продажів 

місцевих товаровиробників товарів, робіт, послуг. 

Також розв’язанню проблемних питань та досягненню цілей Програми 

сприятиме: 

підвищення рівня правової просвіти підприємців, інформаційна та 

методологічна підтримка підприємницької діяльності з боку місцевої влади;        

інформування підприємців про наявність вільних виробничих, 

складських, офісних приміщень і площ, майна (грінфілдів та браунфілдів); 

формування толерантного ставлення до діяльності субʼєктів малого та 

середнього бізнесу, що дозволить залучити активну частину населення міста до 

сфери підприємництва; 

ефективна бізнес-діяльність за рахунок спрощення процедур регулювання 

підприємницької діяльності та виходу на ринок суб’єктів господарювання в 

нових сферах економічної діяльності; 

сприяння в наданні фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та 

середнього підприємництва, створення нових та розвиток діючих суб’єктів 

господарювання; 

сприяння програмам професійної підготовки кадрів, створення нових 

робочих місць, офіційного працевлаштування та поважного ставлення до 

персоналу; 

заохочення малого та середнього бізнесу до участі у соціально-значимих 

проектах, що реалізуються на засадах державно-приватного партнерства; 

запровадження публічних та навчальних заходів (круглих столів, робочих 

зустрічей, семінарів, тренінгів, заходів з обміну  досвідом), спрямованих на 

підвищення фахового рівня, знань та практичного обміну досвідом суб’єктів 

господарювання з питань відкриття та успішного ведення бізнесу; 

промоція успішних практик в сфері ділової та інвестиційної активності 

Пирятинської міської ОТГ. 

Передбачається реалізація 10 цільових проектів розвитку малого бізнесу 

зі створенням 10-15 нових робочих місць. 

 



 

 

 

 

9.Організація виконання, здійснення контролю за виконанням Програми 

 

Організація виконання програмних заходів покладається на: управління 

економіки виконкому Пирятинської міської ради, відділ із земельних та 

екологічних питань виконкому міської ради, відділ містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, 

юридичний відділ виконкому міської ради, Пирятинський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ освіти Пирятинської міської 

ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради, відділ 

культури і туризму Пирятинської міської ради, Центр надання 

адміністративних послуг. 

Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет 

Пирятинської міської ради, Рада підприємців при виконкомі Пирятинської 

міської ради та відділ економічного аналізу та розвитку управління економіки 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради.   

Узагальнена інформація періодично розглядається на засіданнях Ради 

підприємців при виконкомі Пирятинської міської ради та засіданнях 

виконавчого комітету Пирятинської міської  ради.  

Щорічно, у терміни, визначені рішенням виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради про затвердження Програми, інформація про хід її 

виконання заслуховується на засіданнях виконавчого комітету Пирятинської  

міської ради. 

За необхідністю Програма може бути скорегована рішенням виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради. 

 

 

Начальник управління економіки 

виконкому міської ради      І.В. Солдатова 



 

 

 

 

 

Додатки 

Додаток 2 

10.2 Ресурсне забезпечення  
Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки 
 
 

тис.гривень 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми 

Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

І ІІ ІІІ 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

Обсяг ресурсів, усього,  

у тому числі: 

65,0 260,73 263,19 588,92 

кошти обласного бюджету 30,0 30,0 30,0 90,0 

кошти бюджету міської 

ОТГ 

35,0 230,73 233,19 498,92 

кошти небюджетних 

джерел 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Додаток 3 

 

10.3 Перелік завдань та заходів  

Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва 

 в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки 
 

№ з/п 

Назва  напряму  

діяльності 

(пріоритетні  

завдання) 

 Перелік  заходів  програми 

Строк 

викона

ння  

заходу 

Виконавці 

Орієнтовний обсяг та джерела фінансування,  

тис. грн. на  рік 
Очікуваний  

результат 
усього 

у тому числі: 

обласний 
бюджет 

цільові 
фонди   

бюджет 

міської 
ОТГ 

сільські 
бюджети 

кошти  

небюджет 
них  джерел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Створення 

належних  умов  

розвитку  малого  

підприємництва  

в громаді  

- посилення соціального 

партнерства між владою та 

суб’єктами господарювання 

з питань легалізації 

трудових відносин з 

найманими працівниками 

2018 

2019 

2020 

управління 

економіки, 

територіальна 

державна інспекція 

праці у Полтавській 

області 

- - - - - - Підвищення 

соціальних 

гарантій 

працюючих та  

соціальної 

відповідальноті 

підприємців 

 - інформаційне забезпечення 

суб’єктів малого бізнесу 

щодо вимог та процедур 

отримання  документів 

дозвільного характеру 

шляхом розміщення 

відповідної інформації на 

інформаційному стенді в 

ЦНАПі та офіційному сайті 

міської ради 

2018 

2019 

2020 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

- - - - - - Зниження 

адміністративних 

бар’єрів для 

підприємницької 

діяльності 

- актуалізація електронного 

реєстру діючих 

регуляторних актів 

Пирятинської міської ради 

2018 

2019 

2020 

юридичний відділ - - - - - - Забезпечення 

відкритості та 

прозорості 

діяльності міської 

ради 

 аналітичне дослідження 

ставок єдиного і фіксованого 

податків та підготовка 

2018 

2019 

2020 

Рада підприємців 

при виконкомі 

Пирятинської  

- - - - - - Врегулювати 

податкове 

навантаження на 

малий бізнес 



 

 

 

 

обґрунтованих пропозицій 

сесії міської ради щодо їх 

перегляду з огляду на 

реальну економічну 

ситуацію 

міської  ради, 

управління 

економіки 

2 Сприяння 

створенню  

нових  робочих  

місць  суб'єктами  

малого  та 

середнього 

підприємництва 

 

- сприяти роботодавцям у 

сфері малого бізнесу у 

розширенні виробництва 

товарів, робіт, послуг за 

рахунок компенсації 

фактичних витрат на оплату 

праці та єдиного внеску на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування під час 

створення нових робочих 

місць 

2018 

2019 

2020 

Центр зайнятості - - - - - - Відповідно до 

бюджетних 

призначень центру 

зайнятості 

- сприяти роботодавцям у 

сфері малого бізнесу, 

зокрема, на селі, у 

розширенні виробництва 

товарів, робіт, послуг 

шляхом організації 

громадських робіт та інших 

робіт тимчасового характеру 

2018 

2019 

2020 

Центр зайнятості, 

виконавчий комітет 

міської ради 

- - - - - -  

3 Підтримка 

ділової  та  

інвестиційно-

інноваційної   

активності,   

розвиток 

конкуренції на 

ринку товарів та 

послуг 

 

- створення реєстру земельних 

ділянок, вільних будівель та 

споруд  комунальної 

власності громади  (або 

приватної власності) для 

інформування суб’єктів 

малого бізнесу 

2018 відділ із земельних 

та екологічних 

питань, відділ 

містобудування, 

архітектури та 

житлово-

комунального 

господарства, 

відділ управління 

комунальною 

власністю, 

управління 

- - - - - - Розширення видів 

підприємницької. 

діяльності 



 

 

 

 

економіки 

виконкому міської 

ради 

 - проведення інформаційно 

розʼяснювальної роботи 

стосовно Порядку надання  в 

оренду обʼєктів комунальної 

власності 

2018 

2019 

2020 

відділ управління 

комунальною 

власністю 

виконкому міської 

ради 

- - - - - - Розширення видів 

підприємницької. 

діяльності 

- виготовлення друкованого 

видання „Путівник 

інвестора“, який містить 

каталог грінфілдів та 

браунфілдів для надання в 

оренду субʼєктам малого та 

середнього бізнесу, каталогу 

місцевої продукції 

2018 

2019 

2020 

управління 

економіки 

виконкому міської 

ради 

 

15,0 

 

 

 

 

10,0 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

15,0 

 

 

 

 

10,0 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

Розширення видів 

підприємниц. 

діяльності 

- підтримка місцевих 

виробників товарів та послуг 

для участі у регіональних та 

міжнародних виставково-

ярмаркових заходах з метою 

просування товарів та 

послуг підприємств 

Пирятинської ОТГ  на нові 

ринки збуту 

2018 

2019 

2020 

управління 

економіки 

виконкому міської 

ради 

 

- - - - - - Промоція  

місцевих товарів, 

робіт та послуг 

 

- просування та промоція 

товарів місцевого 

виробництва шляхом 

відкриття віртуальної 

виставки товарів та послуг 

місцевих товаровиробників 

на  офіційному сайті 

Пирятинської ОТГ 

2018 

2019 

2020 

управління 

економіки 

виконкому міської 

ради, відділ 

інформаційних 

технологій та 

захисту інформації 

 

- - - - - - Промоція  

місцевих товарів, 

робіт та послуг 

 

- популяризація товарів 

місцевого виробництва 

шляхом проведення  

щорічної загальноміської 

2018 

2019 

2020 

управління 

економіки 

виконкому міської 

ради 

- - - - - - Підтримка 

місцевих 

товаровиробників 



 

 

 

 

ярмарки  „ПИРОГОСТ“ до 

Дня міста Пирятин 18 

вересня 

 

 - підготовка та проведення 

урочистостей з нагоди 

професійного свята „День 

підприємця“, зокрема 

підведення підсумків 

щорічного Конкурсу 

„Кращий підприємець 

Пирятинської ОТГ“ 

2018 

2019 

2020 

управління 

економіки 

виконкому міської 

ради 

 

30,0 - - 10,0 

10,0 

10,0 

  Формування 

позитивного 

іміджу та поваги 

до місцевого 

бізнесу 

4 Залучення до   

підприємницької   

діяльності   

жінок,  молоді, 

пенсіонерів, 

учасників 

бойових дій в 

зоні АТО та 

інших верств 

населення 

- сприяти  активізації 

молодіжних 

підприємницьких ініціатив, 

оволодіння молоддю 

системою знань та умінь для 

планування всіх етапів 

підприємницького циклу 

2018 

2019 

2020 

Пирятинський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді, 

відділ освіти, 

молоді та спорту 

      Охопити заходами 

не менш ніж 30 

осіб 

 

 

- надання профорієнтаційних 

послуг незайнятої молоді, 

особам літнього та 

передпенсійного віку, жінок 

із  забезпеченням гендерної 

рівності 

2018 

2019 

2020 

Центр зайнятості       Охопити заходами 

не менш ніж 30 

осіб 

 

 

- сприяти підвищенню 

конкурентоспроможності на 

ринку праці осіб віком від 45 

років шляхом отримання 

ваучера з метою 

проходження 

перепідготовки, 

спеціалізації, підвищення 

кваліфікації для 

пріоритетних видів 

економічної діяльності 

2018 

2019 

2020 

Центр зайнятості       Відповідно до 

бюджетних 

призначень 

 

 

 

 

- забезпечувати соціальну 

підтримку та трудову 

2018 

2019 

Центр зайнятості, 

Пирятинський 

- - - - - - Охопити заходами 

не менш ніж 10 



 

 

 

 

адаптацію дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

осіб у віці до 18 років з 

метою дотримання особами 

даних категорій права на 

працю та працевлаштування, 

підвищення конкурентно-

здатності на ринку праці 

2020 міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

осіб 

 

 - з метою  підготовки 

професійних кадрів для  

забезпечення трудовими 

ресурсами  місцевого бізнесу 

охопити професійним 

навчанням учнів 10-11 

класів Пирятинських 

загальноосвітніх шкіл ( з 

урахуванням аналізу даних у 

дефіциті кадрів для розвитку 

трудового потенціалу 

Пирятинської  ОТГ)  

2018 

2019 

2020 

відділ освіти, 

молоді та спорту  

Пирятинської 

міської ради,  

Рада підприємців 

при виконкомі 

Пирятинської  

міської  ради 

 

 

- - - - - - Охопити 

професійним 

навчанням не 

менш ніж 50 осіб 

щорічно 

 - сприяти працевлаштуванню 

молоді, яка перебуває на 

обліку в центрі зайнятості,  

шляхом компенсації 

роботодавцям вартості 2-

місячного стажування  4 осіб 

щорічно (мінімальна 

заробітна плата на 2019 рік - 

4173 грн, на 2020 рік - 4425 

грн, включаючи ЄСВ 22%) 

2019 

2020 

Виконком міської 

ради 

83,92 - - 40,73 

43,19 

- - Стажування 10 

осіб з числа 

незадіяної молоді 

5 Запровадження    

нових форм 

фінансово-

кредитної 

підтримки 

малого та 

- фінансування кращих бізнес-

планів малого бізнесу в 

рамках Конкурсу міської 

ради „Розвиваю бізнес у 

своїй громаді“ 

2019 

2020 

Рада  підприємців  

при виконкомі 

Пирятинської  

міської  ради, 

управління 

економіки  

200,0 - - 100,0 

100,0 

- -  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 середнього 

підприємництва  

- здійснення моніторингу веб-

ресурсів   з метою  

залучення коштів 

міжнародної технічної 

допомоги на підтримку 

пріоритетних галузей малого 

та середнього бізнесу 

постій

но 
управління 

економіки 

виконкому міської 

ради 

- - - - - -  

 

 

 

Реалізація не 

менше ніж 10 

проектів 

розвитку 

малого бізнесу 

зі створенням 

10-15 нових 

робочих місць 

 - часткове відшкодування 

вартості кредитів 

спрямованих на реалізацію 

перспективних бізнес-

проектів у пріоритетних 

напрямках економіки 

громади  

2019 

2020 

Рада  підприємців  

при виконкомі 

Пирятинської  

міської  ради, 

управління 

економіки 

виконкому міської 

ради 

100,0 - 

 

- 50,0 

50,0 

- - 

 - фінансування бізнес-планів 

для організації 

підприємницької діяльності 

за рахунок одноразової 

виплати допомоги по 

безробіттю 

2018 

2019 

2020 

Полтавській 

обласний центр 

зайнятості 

90,0 30,0 

30,0 

30,0 

- - - - 

 - сприяння участі місцевих 

субʼєктів малого 

підприємництва у конкурсі 

на визначення 

постачальника товарів 

(робіт, послуг) для потреб 

соціальної сфери громади 

шляхом допомоги у 

підготовці тендерної 

документації 

2018 

2019 

2020 

Пирятинська філія 

приватного вищого 

навчального 

закладу 

„Європейський 

університет“ 

- - - - - - Збільшення 

обсягів реалізації 

товарів, робіт, 

послуг субʼєктів 

малого бізнесу 

6 Формування 

місцевої 

інфраструктури 

розвитку та  

підтримки 

малого 

- створення „Банку 

інноваційно-інвестиційних, 

енергоощадливих 

технологій“ з метою 

впровадження в діяльність 

малого бізнесу  

2018 

2019 

2020 

ГО „Фонд розвитку 

Пирятинської 

громади“ 

- - - - - - Підвищення 

конкурентоспромо

жності місцевої 

продукції  



 

 

 

 

 підприємництва - відкриття рубрики 

„Актуальні питання 

розвитку бізнесу “на веб-

сайті міської ради  

2018 управління 

економіки 

виконкому міської 

ради  

- - - - - - Оперативне 

вирішення питань 

підприємництва 

 - розглянути питання 

„Створення Центру 

підтримки бізнесу“, в якому 

на постійній основі 

надаватимуть інформаційні 

послуги юрист та аудитор   

2018 управління 

економіки 

виконкому міської 

ради, 

- - - - - - Підвищення 

юридичної та 

фінансової 

безпеки 

підприємств  

7 Створення умов   

для   розвитку   

малого   

підприємництва   

у пріоритетних 

сферах: на 

виробництві, у 

побутовій  сфері,   

в ЖКГ, 

сільському 

господарстві, 

туризмі та 

рекреації 

 

- надання консультативної 

допомоги суб’єктам малого 

бізнесу щодо перспективних 

напрямів та нормативно-

правового забезпечення в 

туристичній галузі 

2018 

2019 

2020 

відділ культури і 

туризму, 

юридичний відділ, 

управління 

економіки 

виконкому міської 

ради 

- - - - - - Розвиток туризму 

 

 

 

 

 

 - надання консультативної 

допомоги суб’єктам малого 

бізнесу щодо перспективних 

напрямів та нормативно-

правового забезпечення 

фермерських господарств та 

сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів 

2018 

2019 

2020 

відділ  із земельних 

та екологічних 

питань, юридичний 

відділ, управління 

економіки 

виконкому міської 

ради 

- - - - - - Підтримка галузі 

сільського 

господарства  

 

 

 

 

 

 - надання консультативної 

допомоги суб’єктам малого 

бізнесу щодо перспективних 

напрямів та нормативно-

правового забезпечення 

ОСББ 

2018 

2019 

2020 

юридичний відділ 

виконкому міської 

ради 

- - - - - - Покращення 

житлово-

комунальних 

послуг 

 

 - з метою розширення 

підприємницької діяльності 

на селі сприяти розвитку 

туристичного кластеру 

шляхом проведення 

презентацій, конкурсів, 

2018 

2019 

2020 

Відділ культури і 

туризму міської 

ради, управління 

економіки 

виконкому міської 

ради 

- - - - - - Розширення видів 

туристичних 

послуг 



 

 

 

 

майстер-класів майстрів 

ужиткового мистецтва 

(килимарства, художньої 

вишивки, лозоплетіння, 

гончарства і т.д.), засідань 

об’єднань творчих 

майстерень тощо 

  - сприяння створенню нових, 

підтримка і розвиток діючих 

підприємств побутового 

обслуговування населення в 

сільській місцевості 

2018 

2019 

2020 

відділ 

містобудування,  

 архітектури 

та  житлово-

комунального 

господарства, 

управління 

економіки 

виконкому міської 

ради 

- - - - - - Покращення 

побутового 

обслуговування на 

селі 

 

  - впровадження та підтримка 

проектів реконструкції, 

відновлення та будівництва 

торгових об’єктів 

(магазинів, павільйонів, 

малих архітектурних форм)  

2018 

2019 

2020 

відділ 

містобудування,  

 архітектури 

та  житлово-

комунального 

господарства  

виконкому міської 

ради 

- - - - - - Розвиток системи 

забезпечення 

населення 

товарами 

  - сприяння забезпеченню 

кваліфікованими кадрами 

шляхом компенсації вартості 

навчання у ВНЗ на 

паритетних засадах, а саме: 

за рахунок власних коштів 

молодого спеціаліста, 

роботодавця та міської ради 

(але не більше ніж 15,0 

тис.грн. на одну особу за 

рахунок бюджету міської 

ОТГ) 

2019 

2020 

управління 

економіки 

виконкому міської 

ради 

60,0 - - 30,0 

30,0 

- - Компенсація 

вартості навчання 

2 спеціалістів 



 

 

 

 

                                          Додаток 4 

 

10.4 КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  

Комплексної Програми розвитку малого та середнього підприємництва  

в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки 
 

Пирятинська міська рада  

вул. Соборна, 21, м.Пирятин, Полтавська область, Пирятинський район 

 

 Код відомчої класифікації ___02__________________________________________________________________  

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету___0210180__________________________________  

 Код КЕКВ___2240,2730____________________________________________________________________________ 

 

 
№ Показники Правова 

підстава 

Відповідаль 

ний за 

проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено на  

2018-2020 роки 

В тому числі по місяцях, тис. грн. 

Всього, 

тис. грн. 

В т.ч. за рахунок 

загального фонду 

бюджету 

сі
ч

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 видання друкованого 

видання „Путівник 

інвестора“ , каталогу 

місцевої продукції, 

нагородження переможців 

щорічного Конкурсу 

„Кращий підприємець 

Пирятинської ОТГ“  

Рішення  

42 сесії 

міської ради 

від 

23.08.2018 

№ 248 

Управління 

економіки 

виконкому 

міської ради 

2018 рік 

 

35,0 

25,0 

 

10,0 

        25,0 

 

10,0 

   



 

 

 

 

2 нагородження переможців 

щорічного Конкурсу 

„Кращий підприємець 

Пирятинської ОТГ; 

компенсації роботодавцям 

вартості 2-місячного 

стажування молоді; 

фінансування кращих 

бізнес-планів малого 

бізнесу в рамках Конкурсу 

міської ради „Розвиваю 

бізнес у своїй громаді“; 

часткове відшкодування 

вартості кредитів 

спрямованих на реалізацію 

перспективних бізнес-

проектів у пріоритетних 

напрямках економіки 

громади; 

компенсації вартості 

навчання у ВНЗ на 

паритетних засадах, а саме: 

за рахунок власних коштів 

молодого спеціаліста, 

роботодавця та міської ради 

(але не більше ніж 15,0 

тис.грн. на одну особу за 

рахунок міського бюджету) 

Рішення__ 

сесії міської 

ради від 

______ № __ 

Управління 

економіки 

виконкому 

міської ради 

2019 рік 

 

 

230,73 

10,0 

 

 

 

 

40,73 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

30,0 

 

    

 

 

 

 

40,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

30,0 

    10,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

  



 

 

 

 

 нагородження переможців 

щорічного Конкурсу 

„Кращий підприємець 

Пирятинської ОТГ(10,0 

тис.грн); 

компенсації роботодавцям 

вартості 2-місячного 

стажування  молоді ; 

фінансування кращих 

бізнес-планів малого 

бізнесу в рамках Конкурсу 

міської ради „Розвиваю 

бізнес у своїй громаді“; 

часткове відшкодування 

вартості кредитів 

спрямованих на реалізацію 

перспективних бізнес-

проектів у пріоритетних 

напрямках економіки 

громади; 

компенсації вартості 

навчання у ВНЗ на 

паритетних засадах, а саме: 

за рахунок власних коштів 

молодого спеціаліста, 

роботодавця та міської ради 

(але не більше ніж 15,0 

тис.грн. на одну особу за 

рахунок міського бюджету) 

Рішення__ 

сесії міської 

ради від 

______ № __ 

Управління 

економіки 

виконкому 

міської ради 

2020 рік 

 

233,19 

10,0 

 

 

 

 

43,19 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,0 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

43,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,0 

    10,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

  

   РАЗОМ:  498,92    243,92     55,0 200,0   

      
 

 
 

 



 

 

 

 

Додаток 5 

 

10.5 ХАРАКТЕРИСТИКА 

Комплексної Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2018-2020 роки 
 

1. Загальна характеристика міста : 

 Площа території м. м.Пирятин (тис. кв. км) 

 Загальна   площа території Пирятинської 

  ОТГ  

7228 га 

 

    7881,6 га 

 Кількість населення Пирятинської ОТГ  

(осіб) 

Чисельність наявного населення  

(станом на 01.01.2018 р.) –  17014  

Специфіка Розвинута рекреаційна зона (зона відпочинку), 

промисловий потенціал- виробництво: 

(ТОВ,,Пирятинський сирзавод”, ДП ,,Пирятинський  

ліспгосп”, 

ТОВ,,Пирятинський агроконсерв”, 

ТОВ ,,АГРОВІКА”, ТОВ,,Баришевська  зернова 

компанія”,   Філія ПАТ,,Державна продовольчо-зернова 

корпорація України”,,Пирятинський КХП”), ТОВ 

,,Сільськогосподарське підприємство комбікормовий  

завод ”, 

ТОВ,,Пирятиндрев”,    УВП ,,УТОС’’,  

ТОВ ,,Спецбурмаш”, ТОВ ,,Оріон”, 

ТОВ  ,,Авангард Плюс”, 

2- міні цехи по виробництву побутових та офісних меблів 

(ФОП  Вірченко А., Коробка О.), 

2- міні пекарні з виробництва хліба та хліболбулочних   

виробів (ФОП Маслак О.В., Яременко О.О.), 



 

 

 

 

2- міні цехи з виробництва макаронних виробів (ФОП 

Тарасенко О.М., Негодяєв С.В.), 

2- міні підприємства з виробництва металевих  

конструкцій, металевих  парканів, виробів з деревини, 

лісопильного та стругального виробництва (ФОП Сокур 

В.Ю.,  Симоненко О.В.), 

1 – міні  підприємство по виробництву  виробів із  бетону, 

гіпсу  та із  бетону, гіпсу  та цементу (декоративні 

паркани) (ФОП Мельникович М.М.), 

1 – міні  підприємство по виробництву  виробів із  бетону, 

гіпсу та цементу (декоративні паркани) та тротуарної 

плитки  (ФОП  Чорнобиль А.Б.) 

1 міні - підприємство по виробництву   

металопластикових вікон та їх встановленню ФОП 

Снаговський  О.О. 

1 міні - цех по виробництву керамічних виробів ( ФОП  

Сьомін С.М.). 

2. Нормативна база для розробки Програми Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”   

від 21.05.1997 р. №280/97-ВР; 

Закон України „ Про національну програму сприяння 

розвитку  малого підприємництва в Україні” від 

21.12.2000 р. №2157-111; 

Закон України „Про державну підтримку малого 

підприємництва” від 19.10.2000 р. №2063-111; 

Указ Президента України „Про заходи щодо забезпечення 

підтримки та подальшого розвитку підприємницької 

діяльності”  від 15.07.2000 р. №906/2000; 

Указ Президента України „Про лібералізацію 

підприємницької діяльності та державну підтримку 



 

 

 

 

підприємництва” від 12.05.2005 р. №779/2005; 

Рішення виконавчого комітету Пирятинської міської ради 

від 10.05.2012   

№ 125 „Про створення Ради  підприємців  при виконкомі 

Пирятинської  міської  ради”; 

Рішення виконавчого комітету Пирятинської міської ради 

від 10.06.2015 № 133 „Про Раду підприємців при  

виконкомі Пирятинської міської ради.”; 

Рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради  

сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 338 ,,Про 

затвердження Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади   

на 2018 рік”. 

3. Головний розробник Програми Управління економіки виконавчого комітету 

Пирятинської  міської ради. 

4. Співрозробники Рада  підприємців  при виконкомі Пирятинської  міської  

ради. 

5. Мета та перелік пріоритетних завдань 

Програми 

Спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, 

суб’єктів малого підприємництва, об’єднань і спілок 

підприємців, установ ринкової інфраструктури на 

забезпечення стабільних умов для подальшого розвитку 

малого підприємництва, насамперед, у пріоритетних 

напрямах економіки міста, підвищення ролі цього сектору 

ринкової економіки в структурній перебудові 

господарського комплексу та вирішенні соціально–

економічних проблем розвитку міста. 

Пріоритетні завдання Програми: 

- усунення правових та адміністративних бар’єрів на 



 

 

 

 

шляху розвитку малого підприємництва; 

- формування сприятливих умов для започаткування та 

ефективного впровадження підприємницької діяльності 

на основі реалізації державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності;  

- підтримка ділової та інвестиційної активності, 

створення умов для розвитку добросовісної конкуренції 

на ринку товарів та послуг; 

- розвиток діючих кредитно-фінансових механізмів та 

впровадження нових фінансових технологій підтримки 

малого та середнього бізнесу; 

- спрощення умов започаткування власної справи та 

подальшої діяльності соціально-вразливих верств 

населення; 

- забезпечення продуктивної зайнятості населення 

шляхом створення нових робочих місць, самозайнятості;  

- розвиток ринкової інфраструктури та стимулювання 

підприємницької ініціативи; 

- розширення можливостей інформаційного забезпечення 

підприємницьких структур; 

- залучення громадських організацій та підприємців міста 

до обговорення та вирішення ключових проблем розвитку 

малих підприємств; 

- методична, інформаційна, консультаційна, освітня та 

юридична допомога; 

- підвищення професіоналізму підприємців,   формування 

ефективного власника; 

-створення умов для забезпечення виробництва якісної 

вітчизняної продукції, підвищення експортного 



 

 

 

 

потенціалу, у зв’язку зі вступом до СОТ; 

- реформування та удосконалення довільної системи у  

сфері господарської діяльності 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6. 

Очікувані кінцеві результати від реалізації 

Програми в динаміці змін цільових показників Вихідні 

дані на 

початок 

дії Програ 

ми 

(прогноз) 

Очікувані результати 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

1. Кількість діючих малих підприємств (од.). 
13 15 16 18 

2. Кількість малих підпри-ємств на 17261тис. 

населення (од.). 13 15 16 18 

3. Чисельність працюючих на малих 

підприємствах (осіб). 53 55 57 58 

4. Кількість підприємців – фізичних осіб на 

території Пирятинської ОТГ 

 

(у  тому  числі: кількість ФОП,  які очолюють  малі  

підприємства) 

696 

 

 

13 

701 

 

 

15 

709 

 

 

16 

805 

 

 

18 

5. Кількість фермерських господарств (од.). 1 1 1 2 

6. Питома вага малих підприємств у загальному 

випуску продукції (робіт, послуг) регіону (%). 
4,5% 5,0% 5,5% 6,3% 

7. Частка надходжень від діяльності суб’єктів 

малого підприємництва до міського бюджету (%). 
12,75% 14,75% 16,5% 18,3% 

8. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки 

малого підприємництва (од.): 
7 7 9 14 

 бізнес центри - 1 1 2 



 

 

 

 

 бізнес-інкубатори - - - - 

 технопарки - - - - 

 лізингові центри  - - - 1 

 фінансово-кредитні установи (кредитні спілки, 

установи взаємного кредитування) 
4 3 3 4 

 фонди підтримки підприємництва - - - 1 

 інвестиційні, інноваційні фонди і компанії - - - - 

 страхові компанії (філії) 3 3 4 5 

 аудиторські фірми - - 1 1 

9. Залучення суб’єктів малого підприємництва до 

виконання робіт (послуг) за державні кошти 

кількість/обсяги (тис. грн.) 
    

10. Кількість підприємців, що пройдуть 

підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації (осіб) 
     3   5 7  10 

11. Кількість створених нових робочих місць (од.)     5  8 12  18 
7. Терміни реалізації Програми 2018 – 2020 роки 

8. Перелік цільових проектів і підпрограм 1. Впорядкування нормативного регулювання 

підприємницької діяльності. 

2. Впровадження регуляторної політики. 

3. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка. 

4. Ресурсне та інформаційно-маркетингове забезпечення. 

5.Формування інфраструктури підтримки 

підприємництва.  

6. Удосконалення системи підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації кадрів для малого та середнього 

бізнесу. 

7. Розвиток молодіжного підприємництва. 



 

 

 

 

8. Розвиток міжрегіонального співробітництва. 

9. Виконавці Програми Відділ економічних прогнозувань  виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради, відділ по роботі з 

документами дозвільного характеру „Єдиний офіс”, 

відділ управління комунальною  власністю виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради, ЦНАП, центр 

зайнятості, громадські об’єднання підприємців, установи 

інфраструктури підтримки підприємництва, Рада 

підприємців при виконкомі міської  ради та  інші. 

10 Джерела фінансування Програми (вартість 

Програми-обсяги коштів, необхідних на 

фінансування заходів) 

У межах асигнувань, передбачених та затверджених 

кошторисом Пирятинської міської ради на підтримку 

малого та середнього підприємництва. 

11. Основні джерела фінансування Бюджет міської ОТГ, власні кошти суб’єктів 

підприємницької діяльності, кошти Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття, інвестиційні та 

кредитні кошти, кошти міжнародних фінансових установ 

та міжнародної технічної допомоги. 

 

 

 

Начальник управління економіки 

виконкому міської ради І.В. Солдатова 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 
23 серпня 2018 року 



 

 

 

 

Додаток 2 

до рішення сорок другої сесії 

Пирятинської міської 

ради сьомого скликання 

23 серпня 2018 року № 248 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення щорічного міського конкурсу  

„Кращий підприємець Пирятинської ОТГ“ 

 

1. Загальні положення 

 

 1.1. Організаторами Конкурсу є виконавчий комітет міської ради та Рада 

підприємців при виконкомі міської ради. 

 1.2. Положення про проведення щорічного міського конкурсу „Кращий 

підприємець Пирятинської ОТГ“ погоджується Радою підприємців при 

виконкомі міської ради та затверджується рішенням сесії Пирятинської міської 

ради. 

1.3. Участь у конкурсі здійснюється на підставі подання або заяви.  

Подання на участь у Конкурсі здійснюють державні органи виконавчої 

влади, контролюючі органи, виконавчий комітет міської ради, Рада підприємців 

при виконкомі міської ради, об’єднання підприємців, профспілкові та 

громадські організації. 

Заява на участь у Конкурсі подається суб'єктами господарювання 

самостійно. 

1.4. Основними принципами Конкурсу є: об’єктивність визначених 

оцінок, гласність і прозорість у підбитті підсумків Конкурсу. 

1.5. Переможці попереднього року, за їх згодою, залучаються до участі у 

конкурсній комісії. 

 

2. Мета та завдання конкурсу 

 

2.1. Щорічний конкурс „Кращий підприємець Пирятинської ОТГ“ (далі – 

конкурс) проводиться з метою: 

визнання вагомого вкладу малого та середнього підприємництва у 

розвиток міста; 

 стимулювання виробництва якісних товарів та послуг, створення нових 

робочих місць; 

 підвищення зацікавленості населення у започаткуванні та провадженні 

підприємницької діяльності; 

 підвищення рівня соціальної відповідальності бізнесу; 

 підвищення громадської активності суб’єктів малого та середнього 

підприємництва, стимулювання розвитку громадських організацій підприємців; 



 

 

 

 

підвищення іміджу малого та середнього підприємництва Пирятинської 

ОТГ. 

2.2. Завдання конкурсу: 

 формування переліку учасників конкурсу; 

 встановлення критеріїв, за якими можна об’єктивно оцінити вклад 

кожного учасника конкурсу у розвиток громади; 

 визначення кращих підприємців Пирятинської ОТГ з числа тих, що 

входить до переліку учасників конкурсу; 

 обʼєктивне та прозоре визначення кращих підприємців року Пирятинської 

міської ОТГ у двох номінаціях. 

 

3. Конкурсна комісія 

 

3.1. Для проведення конкурсного відбору створюється конкурсна комісія 

з визначення переможців та призерів конкурсу (далі – конкурсна комісія). 

3.2. Склад конкурсної комісії формується за пропозиціями міського 

голови, Ради підприємців при виконкомі міської ради та громадських об’єднань 

підприємців.  

3.3. За необхідністю конкурсна комісія може щорічно оновлюватися, її 

склад погоджується Радою підприємців при виконкомі міської ради. 

Погоджений склад конкурсної комісії затверджується рішенням виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради. 

 

4. Умови та порядок проведення конкурсу 

 

4.1. Відзнакою „Кращий підприємець Пирятинської міської ОТГ 

___року“ нагороджуються переможці у кожній номінації за визначеними в 

цьому положенні критеріями. 

4.2. Конкурс проводиться за такими номінаціями: 

„Кращий підприємець“; 

„Краще підприємство.“ 

4.3. До участі у конкурсі допускаються фізичні особи – підприємці та 

юридичні особи, які:  

зареєстровані в установленому порядку та здійснюють господарську 

діяльність на території Пирятинської міської ОТГ; 

відповідають критеріям віднесення до суб’єктів мікро-, малого та 

середнього підприємництва, встановлених Господарським кодексом України; 

на дату подання заяви на участь у конкурсі здійснюють господарську 

діяльність не менше двох років; 

не мають заборгованості з виплати заробітної плати, а також відсутня 

заборгованість з податкових та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх 

рівнів. 

4.4. До участі у конкурсі не допускаються суб’єкти господарювання: 

які не відповідають вимогам, встановленим пунктом 4.3. цього 



 

 

 

 

Положення; 

яких визнано банкрутами; 

стосовно яких порушено справу про банкрутство; 

які перебувають у стадії ліквідації; 

здійснюють діяльність, пов’язану з виробництвом зброї, алкогольних 

напоїв і тютюнових виробів, організацією та проведенням азартних ігор, 

обміном валюти, наданням в оренду нерухомого майна, ломбарди; 

надали у заяві-анкеті та доданих документах недостовірні відомості. 

4.5. Учасники, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву-

анкету (додаток 1) по кожній номінації, у якій приймають участь, та такі 

документи: 

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань; 

Форма № 1ДФ (копія) за попередній та поточний роки на момент 

проведення конкурсу; 

інформація про суми податків, сплачених до бюджетів усіх рівнів у 

довільній формі з зазначенням інформації про суму сплачених платежів за 

землю та податку на нерухомість відмінної від земельної ділянки за попередній 

та поточний роки на момент проведення конкурсу; 

копії документів, що підтверджують інформацію, зазначену у пунктах з 8 

по 17 заяви-анкети (за бажанням). 

4.6. У разі, якщо учасник конкурсу оцінюється не за заявою, а за 

поданням, претендент додатково повинен надати документи, вказані в пункті 

4.5. цього Положення. В разі відмови або несвоєчасного надання, претендент не 

оцінюється та не допускається до участі у конкурсі. 

4.7. Крім документів, зазначених у пункті 4.5. цього Положення, суб’єкт 

господарювання має право додатково подати такі документи: 

копії сертифікатів, які підтверджують впровадження системи управління 

якістю за стандартами ISO; 

копії документів, що підтверджують отримання ним нагород (дипломів, 

сертифікатів, інших відзнак); 

копії національних та міжнародних сертифікатів якості продукції;  

копії публікацій у друкованих та електронних засобах масової інформації, 

відеозаписи телепрограм, у яких висвітлювалась його діяльність; 

документи, що містять інформацію про його благодійну діяльність; 

документи, що містять інформацію про його природоохоронну діяльність 

та іншу цікаву, на думку учасника Конкурсу, інформацію у довільній формі про 

соціально-трудові пільги і гарантії для працівників, про стан умов праці, 

санітарно-побутове забезпечення працівників на підприємстві, графічні та 

відеоматеріали тощо. 

4.8. Подані документи перевіряються секретарем конкурсної комісії та, у 

разі відповідності переліку документів вимогам, встановленим пунктом 4.5. 

цього Положення, реєструються в день їх надходження у відповідному журналі. 

У разі невідповідності переліку документів вимогам, встановленим пунктом 



 

 

 

 

4.5. цього Положення, документи не реєструються та повертаються учаснику з 

наданням відповідних роз’яснень. Після усунення причин невідповідності 

документів вимогам, встановленим пунктом 4.5. цього Положення, учасник має 

право повторно подати документи, але не пізніше встановленої кінцевої дати 

подачі документів.  

4.9. Конкурсна комісія перевіряє достовірність наданої учасником 

інформації на відповідність вимогам до учасників конкурсу шляхом надсилання 

запитів до державних, контролюючих органів, виконкому Пирятинської міської 

ради.   

4.10. Конкурс розпочинається з дня публікації оголошення про його 

проведення у ЗМІ та на офіційному сайті Пирятинської міської ОТГ. Конкурс 

проводиться щорічно з 1 червня до 01 вересня у три етапи: 

 I етап – з 1 червня до 25 липня; 

 II етап – з 26 липня до 25 серпня; 

 III етап – нагородження переможців Конкурсу під час святкування „Дня 

підприємця“ (вересень). 

4.11. На першому етапі конкурсу секретар конкурсної комісії приймає 

подання та заяви-анкети, документи та додаткові інформаційні матеріали у 

термін, визначений в оголошенні, та перевіряє їх на відповідність вимогам 

цього Положення.  

4.12. На другому етапі конкурсна комісія на своїх засіданнях розглядає 

отримані документи та додаткові інформаційні матеріали. За результатами їх 

розгляду, який оформлюється протоколом, визначає переможців та призерів 

конкурсу у кожній номінації.  

4.13. На третьому етапі конкурсу відбувається нагородження 

переможців та призерів. 

 

5. Критерії оцінки учасників 

 

5.1. Показники, за якими оцінюються учасники конкурсу: 

а) кількість робочих місць; 

б) середньомісячна заробітна плата; 

в) відсутність заборгованості по виплаті заробітної плати; 

г) сума податків, сплачених до бюджетів усіх рівнів; 

д) відсутність заборгованості по сплаті податків; 

є) нагороди підприємства за якість виробленої  продукції та інновації; 

ж) заходи по створенню сприятливих умов праці для працюючих; 

з) наявність інноваційних технологій, впроваджених у виробництво; 

впровадження енергозберігаючих технологій, використання поновлювальних 

джерел енергії у виробництві; обсяг освоєних капітальних інвестицій; 

виробництво нових видів продукції; витрати підприємства на наукові 

дослідження, розробки тощо; наявність українських сертифікатів якості 

продукції; наявність всеукраїнських та міжнародних нагород, отриманих 

протягом минулого та поточного років (дипломи, сертифікати тощо); 



 

 

 

 

і) надання благодійної допомоги; 

к) обсяг коштів передбачених та витрачених на заходи з 

природоохоронної діяльності за минулий рік; 

л) активна участь у розвитку та благоустрою міста. 

 5.2. Розрахунок підсумкових балів здійснюється  відповідно  до Порядку 

(додаток 2) та визначається як сума набраних балів за кожним показником. 

 

6. Підбиття підсумків та заохочення переможців 

 

 6.1. На підставі набраних балів конкурсна комісія окремо по кожній 

номінації визначає переможців. Переможцями вважаються учасники, які 

зайняли перше місце, учасники які зайняли друге та третє місця - призерами. 

 6.2. Порядок визначення переможців конкурсу. 

 Переможцем у номінації визнається учасник, який отримав найбільшу 

суму балів серед учасників. Якщо на участь у Конкурсі за номінацією, було 

надано одне подання, або заява тільки від одного учасника, то переможець в 

даній номінації не визначається, а учасник отримує диплом учасника Конкурсу. 

 6.3. Переможці конкурсу, у кожній номінації, нагороджуються Почесною 

грамотою, відзнакою та винагородою в сумі 3,0 тис.грн. 

 6.4. Призери конкурсу, які посіли друге місце у кожній номінації, 

нагороджуються дипломом та винагородою в сумі 1,2 тис.грн. 

 Призери конкурсу, які посіли треті місця у кожній номінації, 

нагороджуються дипломом та винагородою в сумі 0,8 тис.грн. 

  6.5. Нагородження переможців Конкурсу відбувається під час проведення 

урочистих заходів з нагоди „Дня підприємця“. 

  6.6. Управління економіки виконкому міської ради здійснює 

інформаційно-рекламний супровід проведення конкурсу та оприлюднює 

результати Конкурсу у ЗМІ та на офіційному сайті Пирятинської міської ради. 

 6.7. Переможці конкурсу мають право використовувати у своїй 

документації та рекламних матеріалах звання „Кращий підприємець 

Пирятинської міської ОТГ“ із зазначенням року і відповідної номінації. 

 6.8. Переможець конкурсу не має права, у наступні два роки, приймати 

участь в конкурсі, у номінації, у якій він був визначений переможцем. 

 6.9. Управління економіки виконкому Пирятинської міської ради: 

 створює та веде базу даних учасників конкурсу; 

 організовує вивчення та поширення позитивного досвіду роботи 

переможців та призерів конкурсу і висвітлює цей досвід у засобах масової 

інформації. 

 

7. Фінансування конкурсу 

 

7.1. Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок коштів бюджету 

міської ОТГ у рамках виконання заходів Комплексної програми розвитку 

малого та середнього підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній 



 

 

 

 

територіальній громаді на 2018-2020 роки та інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством. 

 

8. Зміни до Положення 

 

8.1. Зміни (доповнення) до Положення про проведення щорічного 

міського конкурсу „Кращий підприємець Пирятинської ОТГ“ погоджуються 

Радою підприємців при виконкомі Пирятинської міської ради та 

затверджуються рішенням сесії Пирятинської міської ради. 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 1  

 до Положення про проведення  

 щорічного міського конкурсу  

 „Кращий підприємець 

  Пирятинської міської ОТГ“  

 (пункт 4.5.) 
 

ЗАЯВА-АНКЕТА 

 

1. Учасник 

____________________________________________________________ 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

______________________________________ 

3. Юридична 

адреса____________________________________________________ 

Фактична адреса_____________________________________________________ 

4. Тел./факс ____________________________5.E-mail 

_______________________ 

6. Основні види економічної діяльності 

(КВЕД)_____________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

7. Дата реєстрації суб'єкта господарювання 

________________________________ 

 
 Прошу прийняти заявку, щодо участі в конкурсі „Кращий підприємець 

Пирятинської ОТГ“ _____року у номінації (виберіть та відмітьте тільки одну 

номінацію):  

 
№  

з/п 
Назва номінації Відмітка 

1  „Кращий підприємець“     
2 „Краще підприємство“  

 
№ 

п/п 
Показник 

Попередній  

рік 

Поточний 

рік 

1 Кількість працівників (осіб)   

2 
Обсяги реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

(тис. грн.) 

  

3 Обсяги експорту продукції (тис. грн.)    

5 
Країни, до яких експортується продукція 

підприємства (вказати) 

  

6 Середньомісячна заробітна плата (грн.)   
7 Сума сплачених податків (тис. грн.)   
8 Надана благодійна допомога (усього тис. грн. за так/ні так/ні 



 

 

 

 

бажанням)   

9 

Об’єкти благодійної допомоги (наприклад: 

встановлено дитячий майданчик, будівництво,  

ремонт об’єктів соціально-культурної сфери 

тощо) 

  

10 Виробництво нових видів продукції (вказати які)   

11 
Нагороди підприємства за якість виробленої  

продукції (зазначити) 

  

12 
Наявність інноваційних технологій, впроваджених 

у виробництво (навести приклади) 

  

13 

Впровадження енергозберігаючих технологій, 

використання поновлювальних джерел енергії у 

виробництві (навести приклади) 

  

14 
Витрати підприємства на наукові дослідження, 

розробки тощо (тис. грн.) 

  

15 

Обсяг освоєних капітальних інвестицій (тис. грн.) 

(зазначити інформацію про об’єкти  інвестицій у 

придбання та створення активів, їх 

реконструкцію, розширення, модернізацію  тощо) 

  

16 
Заходи по створенню сприятливих умов праці для 

працюючих (навести приклади) 

  

17 

Інформація про підприємство та керівника  (успіхи, досягнення, участь у 

конкурсах  тощо)________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

___________ 

 

 З умовами конкурсу ознайомлений.  

 Наведені в матеріалах дані є вірними і надані на добровільних засадах для 

участі в конкурсі.  

 Я,________________________________________________ даю згоду на 

використання та обробку моїх персональних даних, виключно в межах 

конкурсу, відповідно до вимог Закону України  „Про захист персональних 

даних“. 
 

__________________________ 
(посада) 

_____________________ 
(підпис) 

  М.П.  

 

___________________ 
(ПІБ) 

Заяву прийнято ____________  _______________________________________ 
                                             дата                        ПІБ, посада, підпис відповідальної особи 

________________________________________________________________________________ 

 

Внесено за № _____________ до журналу реєстрації.     

  



 

 

 

 

 Додаток 2  

до Положення про проведення 

щорічного міського конкурсу 

„Кращий підприємець  

 Пирятинської міської ОТГ (пункт 5.2) 
 

Порядок розрахунку підсумкових балів 

 

 1.Для розрахунку підсумкових балів за показниками, наведеними у 

підпунктах а) - л) пункту 5.1. Положення про проведення щорічного міського 

конкурсу „Кращий підприємець Пирятинської ОТГ“ застосовуються такі 

показники: 

а) наявність робочих місць - 0,1 бала, за кожне новостворене робоче місце у 

відповідному році - додатково - 1 бал; 

б) середньомісячна заробітна плата:  

дві та більше мінімальних заробітних плат – 5 балів; 

до двох мінімальних заробітних плат – 4 бали; 

одна мінімальна заробітна плата – 3 бали; 

від прожиткового мінімуму до мінімальної заробітної плати – 2 бали; 

до прожиткового мінімуму – 1бал. 

в) сума податків, сплачених до бюджетів усіх рівнів - 1 бал, додатково 0,1 

бал за кожний відсоток зростання у порівнянні з попереднім роком; 

г) заходи по створенню сприятливих умов праці для працюючих - 1 бал;  

д) нагороди підприємства за якість виробленої  продукції, інновації 

(дипломи, сертифікати тощо) - 1 бал; 

є) наявність інноваційних технологій, впроваджених у виробництво; 

впровадження енергозберігаючих технологій, використання поновлювальних 

джерел енергії у виробництві; обсяг освоєних капітальних інвестицій; 

виробництво нових видів продукції; витрати підприємства на наукові дослідження, 

розробки тощо; розширення географії вироблення та збуту продукції - 1 бал; 

ж) надання благодійної допомоги - 1 бал; 

з) обсяг коштів передбачених та витрачених на заходи з природоохоронної 

діяльності за минулий рік - 1 бал; 

к) активна участь у розвитку та благоустрою міста - 1 бал. 

2. Підсумковий бал визначається як сума підсумкових балів по кожному з 

оціночних критеріїв.   

3. Найвищий бал присвоюється учаснику, який має найкращий показник у 

своїй номінації. Якщо окремі учасники мають однаковий показник, їм 

присвоюється однаковий бал, а переможець визначається за кращим показником, 

згідно з пунктом а); якщо і в цьому разі учасники мають однакові показники, тоді 

– за кращим показником, згідно з пунктом б). 

4. Для підрахунку підсумкових балів використовуються додаткові  

коефіцієнти: 

- 1,5 – для критеріїв, визначених у підпунктах г - є; 

- 1,1 – для критеріїв, визначених у підпунктах ж – к. 
 



 

 

 

 

Додаток 3  

 до Положення про проведення  

 щорічного міського конкурсу  

 „Кращий підприємець  

Пирятинської міської ОТГ“ 

(пункт 3.) 

 

Склад   

конкурсної комісії щорічного міського конкурсу  

„Кращий підприємець Пирятинської ОТГ“ 

 

 

Снаговський  

Олександр Олександрович 

приватний підприємець, голова комісії, 

Сабірова 

Галіна Анатоліївна 

директор ресторану „Удай“ Пирятинської 

районної спілки споживчих товариств, 

секретар комісії, 

 

Члени комісії: 

 

Горбачов 

Олександр Васильович 

директор Пирятинської дитячо-юнацької 

спортивної школи 

Солдатова 

Ірина Вікторівна 

начальник управління економіки 

виконкому Пирятинської міської ради 

Шикеринець 

Ігор Станіславович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 3 

до рішення сорок другої сесії 

Пирятинської міської 

ради сьомого скликання   

23 серпня 2018 року № 248 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію та проведення 

Конкурсу міської ради „Розвиваю бізнес у своїй громаді“ 

 

І. Загальні положення 

1. Положення про міський Конкурс бізнес-планів підприємницької 

діяльності „Розвиваю бізнес у своїй громаді“ (далі - Конкурс) визначає 

механізм надання на конкурсних засадах грантів з місцевого  бюджету 

підприємцям і стартапам та проводиться з метою популяризації 

підприємницької діяльності серед міського населення Пирятинської ОТГ, 

особливо молодих громадян. 

У цьому Положенні терміни вживаються  у наступних  значеннях: 

підприємці-початківці (стартапи) – це юридичні особи та  фізичні особи-

підприємці, які зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність у 

Пирятинській ОТГ;  

грант – це безповоротна фінансова підтримка юридичних осіб  та 

фізичних осіб-підприємців для здійснення підприємницької діяльності з 

подальшим      звітом про використання  отриманих коштів. 

2. Положення  є неотʼємлємою частиною Комплексної програми розвитку 

малого та середнього підприємництва в Пирятинській ОТГ  на 2018-2020 роки. 

3. Головним розпорядником коштів міського  бюджету з надання 

цільових грантів в рамках цього Конкурсу є виконком Пирятинської міської 

ради. 

4. Головний розпорядник  забезпечує проведення Конкурсу відповідно до 

умов цього Положення.  

5. Організатори Конкурсу: 

виконком Пирятинської міської ради, 

Рада  підприємців  при виконкомі Пирятинської  міської  ради. 

 

ІІ. Мета та завдання Конкурсу 

1. Мета Конкурсу: 

популяризація ідей підприємництва серед населення Пирятинської ОТГ, в 

т.ч. в молодіжному середовищі, заохочення та підтримка підприємницьких 

ініціатив задля економічного розвитку Пирятинської ОТГ.  

2. Завдання Конкурсу:  

ґрантова цільова допомога місцевим підприємцям та стартапам у 

впровадженні перспективних бізнес – проектів  у життя; 

надання методично-консультативної допомоги молодим підприємцям 



 

 

 

 

щодо організації та ведення  власного бізнесу; 

популяризація ідей підприємництва. 

 

III. Умови проведення Конкурсу 

1. У конкурсі мають право брати участь суб’єкти малого і середнього 

підприємництва, які хочуть здійснювати або вже здійснюють підприємницьку 

діяльність на території Пирятинської ОТГ.  

2. Фінансова підтримка не надається суб’єктам малого і середнього 

підприємництва, якщо вони підпадають під обмеження, визначені статтею 13 

Закону України „Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні“. 

3. Учасниками Конкурсу не можуть бути суб’єкти господарювання, які: 

3.1. є кредитними організаціями, страховими організаціями, 

інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними 

учасниками ринку цінних паперів, ломбардами; 

3.2 є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених 

міжнародними договорами України; 

3.3 здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів, обмін валют; 

3.4 надають в оренду нерухоме майно, що є одним з основних видів 

діяльності; 

3.5 визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про 

банкрутство; 

3.6 перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; 

3.7 подали завідомо недостовірні відомості та документи під час 

звернення за отриманням гранту; 

3.8 мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, 

фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

3.9 одержали гранти з порушенням умов їх надання або умов щодо 

цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому 

законом  порядку; 

3.10 одержують аналогічну за видами державну підтримку, строк надання 

якої не закінчився. 

4. Об’єктом відбору Конкурсу є бізнес-плани, які передбачають 

започаткування підприємницької діяльності, створення нових напрямків або 

розширення вже існуючих видів діяльності (виробництв, послуг), а також 

забезпечують створення нових робочих місць та досягнення економічного 

ефекту.  

5. Участь у Конкурсі є безкоштовною. 

6. Для участі в Конкурсі претенденти подають: 

1) заяву-анкету встановленого зразку (додаток 1); 

2) загальну інформацію про бізнес-план (додаток 2); 

3) бізнес-план відповідної структури (додаток 3); 



 

 

 

 

4) податкову декларацію  або фінансовий звіт фізичної особи-підприємця 

– відповідно до обраної системи оподаткування; 

5) довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що 

контролюються органами доходів і зборів, виданою за основним місцем обліку 

платника податків за формою, встановленою додатком 1 до Порядку видачі 

довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що 

контролюються органами доходів і зборів, затвердженого наказом Міністерства 

доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 567, який зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України від 31 жовтня 2013 року за № 1842/24374. 

7. Бізнес-план повинен бути викладений державною мовою та 

оформлений таким чином: 

1) містити резюме бізнес-плану обсягом до двох сторінок друкованого 

тексту формату А4; 

2) містити інформацію про автора, мету і завдання проекту, опис 

продукту чи/та послуги, позиціонування товару на ринку, його відмінні риси, 

належну кваліфікацію майбутнього персоналу; опис обладнання, відомості про 

джерела постачання сировини, матеріалів, а також гарантії їх стабільності, 

залучення субпідрядних організацій, план маркетингу, забезпечення 

конкурентоспроможності продукції та послуг, механізм  ціноутворення, методи 

стимулювання продажу, рекламний бюджет, кадрову політику тощо; 

3) мати обсяг до 35 сторінок друкованого тексту формату А4 (текстовий 

редактор - MS Word 97-2003, шрифт основного тексту - Times New Roman, 

розмір шрифту (кегель) - 14, відстань між рядками - 1,5, поля тексту: зверху - 2 

см; знизу - 2 см; ліворуч - 3,0 см; праворуч - 1,0 см); 

4) мати презентацію бізнес-плану на електронному носії у форматі 

Microsoft Power Point обсягом не більше 15 слайдів. 

 

IV. Порядок проведення конкурсу 

1. Організація конкурсу 

Конкурс проводиться у два тури: 

перший тур – розгляд всіх отриманих заявок конкурсною комісією, відбір 

заявок, що відповідають умовам конкурсу; 

другий тур – розгляд відібраних заявок конкурсною комісією, визначення 

переможців,  оголошення результатів конкурсу. 

2. Для організації та проведення першого туру конкурсу Пирятинська 

міська рада та Рада  підприємців  при виконкомі Пирятинської  міської  ради    

відповідно до цього Положення: 

оголошують про початок Конкурсу, зазначаючи умови його проведення і 

строк прийняття заявок на участь у Конкурсі; 

приймають заявки на участь у Конкурсі та бізнес-плани; 

проводять рекламну кампанію щодо популяризації Конкурсу, широко 

залучаючи представників ділових кіл та державних установ; 

організовують просвітницькі заходи; 

організують засідання конкурсної комісії (у складі, що додається), 



 

 

 

 

залучаючи фахівців з Ради  підприємців  при виконкомі Пирятинської  міської  

ради, інших експертів з  питань підприємництва, інновацій, фінансів, зайнятості 

тощо, які аналізують подані на Конкурс бізнес-плани і визначають переможців 

першого туру; 

направляють документи учасників-переможців першого туру  на розгляд  

конкурсної комісії.  

3. Діяльність конкурсної  комісії. 

3.1. Конкурсна комісія аналізує та оцінює надані конкурсантами 

документи на предмет відповідності умовам конкурсу. 

3.2. Оцінювання бізнес-планів здійснюється за такими критеріями: 

1) відповідність вимогам до структури бізнес-плану; 

2).оригінальність та обґрунтованість ідеї; 

3) наявність чіткого фінансово-економічного обґрунтування проекту; 

4) ефективність використання коштів (період окупності, прибутковість 

проекту, соціальний ефект); 

5) забезпечення створення нових робочих місць для молоді, жінок та 

людей з особливими потребами; 

6) рівень середньомісячної заробітної плати працівників; 

7) обсяг надходжень до бюджету від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів). 

3.3. Кожен член конкурсної комісії оцінює бізнес-плани за 10-бальною 

шкалою, середня оцінка вноситься до графи „Примітки“ бланку із загальною 

інформацією про бізнес-план (додаток 2). 

3.4. За сумою набраних балів визначають не більше пʼяти бізнес-планів, 

автори яких мають право брати участь у другому турі - фіналі Конкурсу. 

3.5. Члени конкурсної  комісії працюють на громадських засадах. 

4. Другий тур - проведення фіналу Конкурсу: 

4.1. Для визначення переможців конкурсу конкурсна комісія повідомляє 

переможцям першого туру про дату та місце проведення фіналу,  зазначаючи 

умови його проведення.  

4.2. Фінал Конкурсу передбачає: 

1) презентацію конкурсантами своїх бізнес-планів; 

2) відповіді на запитання експертів; 

3) визначення переможців та їх нагородження. 

4.3. Бізнес-план має представити автор чи авторський колектив 

чисельністю не більше трьох осіб. 

4.4. Кожен член конкурсної комісії оцінює конкурсантів за 5-бальною 

шкалою за двома критеріями:  

1) якість презентації,  

2) відповіді на запитання експертів.  

Середня оцінка усіх членів комісії по кожній презентації бізнес-плану 

заноситься в протокол. За сумою балів визначають переможців Конкурсу: одне 

перше місце, одне друге місце, одне третє місце. 

4.5. Члени конкурсної комісії: 



 

 

 

 

відкритим голосуванням затверджують список переможців і розподіл 

призових місць; 

зачитують експертний висновок про кожний бізнес-план, що виборов 

призове місце; 

нагороджують переможців. 

Рішення Конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, і оформлюється 

протоколом. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Конкурсної комісії 

є вирішальним. 

Переможцями конкурсного відбору визнаються Учасники, бізнес-плани 

яких отримали найбільшу кількість балів.  

Конкурсна комісія призначає і встановлює наступні розміри грантів: 

до 50 тис. грн можуть отримати Учасники, реалізація бізнес-планів яких 

передбачається у різних сферах діяльності незалежно від їхнього 

місцезнаходження; 

до 80 тис. грн можуть отримати Учасники, реалізація бізнес-планів  яких 

передбачається у різних сферах діяльності виключно у сільській місцевості; 

до 100 тис. грн можуть отримати Учасники, реалізація бізнес-планів яких 

передбачає спів фінансування у розмірі не менше 30% від суми гранту. 

5. Переможці Конкурсу зобов’язані: 

5.1. Звітувати виконкому Пирятинської міської ради  про реалізацію 

бізнес-плану, який включатиме опис заходів та результативні показники, а 

саме: кількість створених нових робочих місць,  рівень середньомісячної 

заробітної плати  працівників, розмір сплачених  за видами податків, 

обов’язкових платежів до бюджету, обсяг реалізованої продукції (послуг),  

фінансовий результат діяльності. 

5.2. Не припиняти підприємницьку діяльність  протягом двох років. 

5.3. Не скорочувати чисельність працівників. 

5.4. Отриманий грант витрачати виключно на реалізацію мети, яка  

зазначена в бізнес-плані. 

5.5. Сплатити всі податки та збори  пов’язані з отриманням гранту або 

доходами внаслідок своєї підприємницької діяльності. 

У разі виникнення спірних та інших питань щодо надання гранту чи 

незгоди Учасника Конкурсу з рішенням Конкурсної комісії, він має право 

оскаржити рішення, дії або бездіяльність Конкурсної комісії в установленому 

законодавством порядку. 

6. Рішення Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

Пирятинської міської ОТГ. Оголошення переможців відбувається на засіданні 

Конкурсної комісії.  

Протягом 5 робочих днів після прийняття рішення Конкурсною комісією 

секретар комісії надсилає усім Учасникам Конкурсу витяг з протоколу 

засідання Конкурсної комісії.  

Обов’язковою умовою отримання гранту для громадян України - 

переможців Конкурсу є здійснення державної реєстрації підприємницької 



 

 

 

 

діяльності у Пирятинській міській ОТГ. 

 

V. Організаційно-фінансове забезпечення Конкурсу 

1. Пирятинська міська рада забезпечує: 

прийом бізнес-планів, які надходять на Конкурс; 

підготовку засідань експертної Конкурсної комісії; 

тиражування бізнес-планів для їх експертної оцінки; 

підготовку проектів підсумкових документів; 

підготовку та проведення фіналу Конкурсу. 

Організатори можуть залучати до проведення Конкурсу структурні 

підрозділи Пирятинської міської ради, незалежних експертів, в т.ч. з Асоціації 

ОТГ, громадські організації відповідного спрямування, благодійні фонди (за їх 

згодою) та комерційні структури, які поділяють мету Конкурсу та готові надати 

організаційне чи матеріальне сприяння у проведенні Конкурсу. 

2. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за 

рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України. 

3. Головним розпорядником коштів бюджету міської ОТГ є виконавчий 

комітет міської ради. 

Підставою для перерахування коштів є генеральний договір про 

співробітництво між Головним розпорядником та учасниками-переможцями 

(додається), в якій зазначаються розмір та порядок надання гранту відповідно 

до протоколу засідання Конкурсної комісії. 

Для отримання коштів бюджету міської ОТГ переможець відкриває в 

Головному управлінні Державної казначейської служби України реєстраційний 

рахунок.  

4. Управління економіки виконкому міської ради здійснює контроль за 

виконанням результативних показників бізнес-планів, в тому числі проводить 

постійний моніторинг  реалізації бізнес-планів переможцями конкурсу, та 

інформує Головного розпорядника. 

5. Головний розпорядник здійснює контроль за цільовим використанням 

коштів. 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 



 

 

 

 

 Додаток 1 

до Положення про організацію 

та проведення Конкурсу міської 

ради „Розвиваю бізнес у своїй 

громаді“ 

 

ЗАЯВА – АНКЕТА 

на участь в  

Конкурсі міської ради  

„Розвиваю бізнес у своїй громаді 

 

Прошу допустити _____________________________________________ 
(повна назва суб’єкта малого або середнього підприємництва) 

__________________________________________________________________ 
 

до участі в конкурсі Конкурсі міської ради „Розвиваю бізнес у своїй громаді 
 

№  

з/п 

Зміст Примітки*** 

1 2 3 

1 Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по 

батькові фізичної особи – підприємця: 

________________________________________________________ 

 

 

2 Скорочене найменування юридичної особи (за наявності): 

________________________________________________________ 

 

 

3 Керівник заявника (найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові) 

________________________________________________________ 

 

 

4 Місцезнаходження заявника: 

________________________________________________________ 

 

 

телефон   факс    

e-mail  сайт   

5 Форма власності: 

________________________________________________________ 

 

 

6 Види діяльності за КВЕД (спочатку основний): 

________________________________________________________ 

 

 

7 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 

 

 

8 Банківські реквізити: 

_________________________________________________________ 

 

 

1 2 3 

9 Відомості про органи управління та їх склад, посадових осіб та їх 

повноваження (для юридичних осіб): 

 



 

 

 

 

_________________________________________________________ 

 

10 Чи отримує заявник фінансову допомогу за рахунок коштів проектів 

міжнародних фінансових організацій? (так, ні) 

 

Якщо «так», то від яких? 

 

 

11 Чи отримує заявник інший вид фінансової підтримки за іншими 

бюджетними програмами? (так, ні) 

 

Якщо «так», то за якими? 

 

 

12 Кількість створених нових робочих місць, одиниць, осіб*  

13 Кількість найманих працівників (осіб)**  

14 Середня заробітна плата (грн.)**  

15 Рівень рентабельності (%) **  

16 Обсяг виробленої продукції (тис. грн.)*  

17 Сукупний дохід (тис. грн.)**  

18 Обсяг надходжень до бюджету від сплати податків, зборів 

(обов'язкових платежів) (тис. грн.)* 

 

19 Період знаходження на ринку (років)  

20 Наявність нерухомого майна заявника (так, ні)  

21 Наявність цінного рухомого майна заявника (так, ні)  

22 Загальна кількість балів:  

 

Керівник     ___________   _______________________ 
 

                                                                     
(підпис)                               (ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер   ___________   _______________________ 

                                     
(підпис)                               (ініціали та прізвище) 

 

Примітки: 

* загальна кількість/обсяг (всього) за два останніх роки та за останній звітний період; 

** середній показник за два останніх роки та за останній звітний період. 

*** заповнюється Конкурсною комісією для визначення балів за графами. 

У графах 10, 11 значення «НІ» оцінюється у п’ять балів, значення «ТАК» оцінюється у нуль 

балів, у графах 20, 21 значення «ТАК» оцінюється у п’ять балів, значення «НІ» оцінюється у 

нуль балів. 

Бал за графами 10, 11, 20, 21 визначається голосуванням всіма членами Конкурсної комісії. 

Загальна кількість балів у графі 22 розраховується членами Конкурсної комісії. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 2  

до Положення про організацію 

та проведення Конкурсу міської 

ради „Розвиваю бізнес у своїй 

громаді 

 

Загальна інформація про бізнес-план, 

що бере участь в Конкурсі міської ради  

„Розвиваю бізнес у своїй громаді“ 

 

№ 
з/п 

Зміст Приміт

ки* 

1 2 3 

1 Назва бізнес-плану: ______________________________________________ 

 

 

2 Мета отримання фінансової підтримки:___________________________ 

 

 

3 Пріоритетний напрям бізнес-плану  

4 Загальна кошторисна вартість реалізації бізнес-плану (грн.)  

5 Очікуваний розмір фінансової підтримки (грн.)  

6 Розмір власного внеску заявника (грн.)  

7 Плановий термін повернення фінансової підтримки (місяців)  

8 Планова кількість додаткових робочих місць (од.)  

9 Прогнозована середня заробітна плата (грн.)  

10 Планова рентабельність від реалізації бізнес-плану (%)  

11 Строк окупності бізнес-плану (місяців)  

12 Прогнозований щорічний дохід (тис. грн.)  

13 Виробництво продукції на експорт (так, ні)  

14 Впровадження інноваційних технологій, у тому числі у сфері 

енергозбереження (так, ні) 

 

15 Спрямованість на розв’язання екологічних проблем (так, ні)  

16 Планове збільшення (приріст) обсягу виробництва продукції (надання 

послуг) після реалізації бізнес-плану (грн.) 

 

17 Планове збільшення (приріст) обсягу надходжень до бюджету від сплати 

податків, зборів (обов'язкових платежів) після реалізації бізнес-плану (грн.) 

 

18 Загальна кількість балів:  

 

Керівник     ___________   _______________________ 
 

                                                                     
(підпис)                               (ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер   ___________   _______________________ 

                                     
(підпис)                               (ініціали та прізвище) 

 

Примітки: 

* заповнюється Конкурсною комісією для визначення балів за графами. 

У графах 13-15 значення «ТАК» оцінюється у п’ять балів, значення «НІ» оцінюється у нуль 



 

 

 

 

балів. 

За графою 11 бали визначаються за п’ятибальною шкалою за такими критеріями: 

п’ять балів –показник має низьке значення; 

від чотирьох до двох балів – показник має середнє значення; 

один бал – показник має високе значення; 

нуль балів – інформація за показником відсутня. 

За графами 3-10 та 12-17 бали визначаються за п’ятибальною шкалою за такими критеріями: 

п’ять балів – показник має високе значення; 

від чотирьох до двох балів – показник має середнє значення; 

один бал – показник має низьке значення; 

нуль балів – інформація за показником відсутня. 

Бал за графами 3-17, визначається голосуванням всіма членами Конкурсної комісії. 

Загальна кількість балів у графі 18 розраховується членами Конкурсної комісії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 3 

до Положення про організацію 

та проведення Конкурсу міської 

ради „Розвиваю бізнес у своїй 

громаді 

 

 
СТРУКТУРА БІЗНЕС–ПЛАНУ, 

що бере участь у  Конкурсі міської ради  
„Розвиваю бізнес у своїй громаді 

 
 

 

Розділ Описова частина 

1 2 

Резюме бізнес-

плану 

Мета бізнес-плану; 

основна ідея; 

потреба у фінансуванні та її призначенні; 

напрями роботи; 

характеристика галузі; 

відмінності бізнесу („ноу-хау“ тощо); 

приклади - витяги з головних фінансових пропозицій 

 

Продукт (послуга) Опис; 

специфіка продукту чи послуги; 

опис технології та підтвердження потрібної кваліфікації; 

наявність ліцензії (патентних прав); 

майбутній потенціал продукту 

 

Аналіз ринку Основні споживачі; 

конкурентне середовище, сильні та слабкі сторони 

конкурентів; 

сегмент ринку, який охоплює діяльність 

 

План маркетингу Методи забезпечення конкурентоспроможності продукту; 

механізм ціноутворення; 

методи стимулювання продажу 

 

План виробництва Розташування приміщень; 

обладнання; 

джерела постачання основних матеріалів та обладнання; 

схема збуту продукції (надання послуг) 

Організаційний 

план 

Стисла характеристика основного персоналу; 

організаційна структура; 

оплата праці, стимулювання персоналу 

1 2 



 

 

 

 

Обсяг та джерела 

потрібних коштів 

Сума залучених і власних коштів; 

джерела надходження залучених коштів 

 

Оцінка ризиків SWOT – аналіз: 

перелік та аналіз можливих ризиків; 

оцінка можливостей появи нових технологій та 

альтернативних стратегій; 

заходи для зменшення ризиків 

 

Фінансовий план Собівартість; 

очікуваний прибуток; 

розрахунки витрат; 

план руху грошових коштів; 

термін окупності затрат на реалізацію бізнес-плану; 

прогноз обсягу продажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 4 

до Положення про організацію 

та проведення Конкурсу міської 

ради „Розвиваю бізнес у своїй 

громаді 

 

Склад конкурсної комісії 

 з визначення відповідності поданих заявок умовам Конкурсу міської ради 

„Розвиваю бізнес у своїй громаді“ 

 

Шикеринець  

Ігор Станіславович 
- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому, голова комісії 

   

Зубко  

Лілія Миколаївна 
- провідний спеціаліст з питань торгівлі, 

обліку та приватизації комунального 

майна відділу економічного аналізу  та 

розвитку управління економіки 

виконавчого комітету міської ради, 

секретар комісії 

  

 Члени комісії 

 

Бугайов  

Віктор Миколайович 
- член виконавчого комітету міської ради 

(за згодою) 

   

Войпанюк 

Василь Кирилович 

- депутат міської ради, фізична особа-

підприємець 

   

Кеда 

Світлана Юріївна 
- начальник фінансового управління  

міської ради 

   

Маслак  

Володимир Олексійович 
- член виконавчого комітету міської ради, 

фізична особа–підприємець (за згодою) 

   

Снаговський 

Олександр Олександрович 
- голова Ради підприємців при виконкомі 

міської ради 

   

Стасовський  

Василь Іванович 
 директор регіонального кластеру ТОВ 

„Баришівська зернова компанія“ 

   

Цюра  

Ірина Олексіївна 
- начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності міської ради 



 

 

 

 

Додаток 5 

до Положення про організацію 

та проведення Конкурсу міської 

ради „Розвиваю бізнес у своїй 

громаді 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР №____ 

про співробітництво 

  

м. Пирятин                                                         «___»_________201_ року  

  

  

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради (далі Сторона 1), в 

особі_______________________________________________, який діє на 

підставі ______________________________________ з однієї сторони, та суб'єкт 

підприємницької діяльності__________________________________ (далі 

Сторона 2), яка діє на підставі____________________________________, з 

другої сторони,   

в подальшому разом іменуються „Сторони“, а кожна окремо – „Сторона“, 

уклали цей Договір надання гранту (безповоротної фінансової допомоги) (далі 

– Договір) про наступне. 
 

1. Предмет Договору 
 1.1. Предметом цього Договору є  встановлення основних умов та принципів 

співпраці Сторін в процесі надання гранту (бесповоротної фінансової 

допомоги) на реалізацію бізнес-проекту в рамках Комплексної програми 

розвитку малого та середнього підприємництва в Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки у розмірах та на цілі, що 

зазначені у протоколі конкурсної комісії за підсумками конкурсу „Розвиваю 

бізнесу своїй громаді“.  

 

2. Загальні положення  
2.1.          В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Сторона-1 надає 

Стороні-2 грант (безповоротну фінансову допомогу) (далі – Грант), а саме 

передає у власність Сторони-2 грошові кошти у розмірі, визначеному у п. 2.1. 

даного Договору.  

2.2.          Умовами даного Договору не передбачено повернення отриманих 

Стороною-2 грошових коштів, а також не передбачено будь-якого виду 

компенсацій з боку Сторони-2 за отримані від Сторони-1 грошові кошти.  

 

 

3. Розмір Гранту 
3.1. Розмір Гранту за цим Договором становить __________________ гривень 

(_________ 00 копійок). 



 

 

 

 

 

4. Порядок надання Гранту 
4.1. Сторона-1 передає Грант допомогу Стороні-2 в повному обсязі одним 

платежем протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати підписання Сторонами 

даного Договору. 

4.2. Грант передається в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом 

перерахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок 

Сторони-2 вказаний в даному Договорі. 

4.3. Фінансова допомога вважається переданою в момент зарахування 

грошових коштів на розрахунковий рахунок Сторони-2. 

 

5. Вирішення спорів та відповідальність Сторін 
5.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що 

виникають в процесі його виконання, вирішуються шляхом переговорів між 

представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, 

він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та 

підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством 

України. 

5.2. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з цього Договору, винна 

Сторона несе відповідальність, визначену чинним законодавством України.  

5.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно 

сталося не з її вини.  

 

6. Дія Договору 
6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 

підписання Сторонами.   

6.2. Дія цього Договору закінчується в момент зарахування грошових коштів, 

визначених в п. 2.1. цього Договору, на розрахунковий рахунок Сторони-2. 

6.3. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, 

які оформлюються додатковою угодою до цього Договору. 

6.4. Цей Договір може бути розірваний за домовленістю Сторін, та 

оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 

 

7. Прикінцеві положення 
7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у 

тому числі пов'язані із укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього 

Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або 

порушення умов Договору, регламентуються цим Договором та відповідними 

нормами чинного законодавства України. 

7.2. Даний Договір не є договором позики або договором дарування в розумінні 

положень Цивільного кодексу України. Даний договір укладений Сторонами 

виходячи з принципу свободи договору, не суперечить чинному законодавству 

України та відповідає моральним засадам суспільства. 

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у 



 

 

 

 

цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі 

повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик 

настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.    

7.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними 

частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій 

формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками. 

7.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та 

термінології українською мовою у двох однакових примірниках, які мають 

однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. 

 

Місцезнаходження, реквізити та підписи Сторін 

                   Сторона 1      Сторона 2   

  

______________________________            ______________________________ 

______________________________            ______________________________ 

______________________________            ______________________________ 

_____________________________               ______________________________ 

______________________________            ______________________________ 

______________________________            ______________________________ 

______________________________            ______________________________ 

 

 


