
 

 

 

 

 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  
сімдесят п’ятої сесії сьомого скликання 

 

 

24 вересня 2020 року №  418 

 

Про внесення змін до 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 рішенням шістдесят 

дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня    

2020 року № 237 „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 

постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до пункту 1 рішення сорок другої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 серпня 2018 року № 248 „Про 

затвердження Комплексної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 

2018-2020 роки“, виклавши Програму в новій редакціїї, що додається. 

2. Внести зміни до пункту 4 рішення шістдесят восьмої сесії (друге 

пленарне засідання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 09 квітня 

2020 року № 190 „Про внесення змін до Комплексної програми розвитку 

малого та середнього підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2018-2020 роки“, виклавши Порядок отримання 

роботодавцями компенсації на відшкодування вартості місячного стажування 

працівників в новій редакції, що додається. 
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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 дальшого 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; 

фінансова підтримка роботодавцям шляхом сприяння відновлення 

робочих місць.  

 

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) 

 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, 

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 міської ОТГ  на нові 

ринки збуту 

- просування та промоція товарів місцевого виробництва 

шляхом розміщення рекламних плакатів на сіті-лайтах, 

відкриття віртуальної виставки товарів та послуг 

місцевих товаровиробників на  офіційному сайті 

Пирятинської міської 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 міської ОТГ“ 

- проведення бізнес-форуму. 

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 міської ОТГ)  

5 Стимулювання 

активності та 

відновлення бізнесу 

після завершення дії 

обмежувальних заходів 

із протидії поширенню 

коронавірусної інфекції 

- надання фінансової підтримки роботодавцям шляхом 

сприяння відновлення робочих місць  

6 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 

7 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 

8 Створення умов для 

розвитку малого 

підприємництва у 

- надання консультативної допомоги суб’єктам малого 

бізнесу щодо перспективних напрямів та нормативно-

правового забезпечення в туристичній галузі 



 

 

 

 

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 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 Порядком 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“ звіт про виконання 

заходів Програми заслуховується на сесіях Пирятинської міської ради. За 

необхідністю Програма може бути скорегована рішенням Пирятинської міської 

ради. 

 

 

Начальник управління економіки 

виконкому міської ради І.В. Солдатова 



 

 

 

 

Додаток 1 

до Комплексної програми 

розвитку малого та 

середнього підприємництва 

в Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній 

громаді на 2018-2020 роки 

 

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 595,83 тис.грн. 

       у тому числі: 

       кошти бюджету міської ОТГ – 405,83 тис.грн.; 

       кошти обласного бюджету – 190,0 тис.грн., 

       кошти небюджетних  джерел – 0,0  тис.грн.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 2 

до Комплексної програми 

розвитку малого та 

середнього 

підприємництва в 

Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній 

громаді на 2018-2020 роки 

 

Додаток 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: 

65,0 260,73 270,10 595,83 

кошти обласного бюджету 30,0 80,0 80,0 190,0 

кошти бюджету міської 

ОТГ 

35,0 180,73 190,10 405,83 

кошти небюджетних 

джерел 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 3 

до Комплексної програми розвитку 

малого та середнього 

підприємництва в Пирятинській 

міській об’єднаній територіальній 

громаді на 2018-2020 роки 

 

 

Додаток 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 2018 юридичний відділ - - - - - - Забезпечення 



 

 

 

 

реєстру діючих 

регуляторних актів 

Пирятинської міської ради 

2019 

2020 

відкритості та 

прозорості 

діяльності 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 

2018 

2019 

2020 

Рада підприємців 

при виконкомі 

Пирятинської  

міської  ради, 

управління 

економіки 

- - - - - - Врегулювати 

податкове 

навантаження на 

малий бізнес 

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,   

- створення реєстру земельних 

ділянок, вільних будівель та 

споруд  комунальної 

власності громади  (або 

приватної власності) для 

2018 відділ із земельних 

та екологічних 

питань, відділ 

містобудування, 

архітектури та 

- - - - - - Розширення видів 

підприємницької. 

діяльності 



 

 

 

 

розвиток 

конкуренції на 

ринку товарів та 

послуг 

 

інформування суб’єктів 

малого бізнесу 

житлово-

комунального 

господарства, 

відділ управління 

комунальною 

власністю, 

управління 

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 

 

25,0 

 

- 

 

 

- 

 

 

25,0 

 

- 

 

- 

 

 

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 мської 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  

розміщення логотипу 

„Пирятинський кошик“ на 

2020 управління 

економіки 

виконкому міської 

ради, відділ 

інформаційних 

3,0 - - 3,0 - - Промоція  

місцевих товарів, 

робіт та послуг 

 



 

 

 

 

сіті-лайтах, 

відкриття віртуальної 

виставки товарів та послуг 

місцевих 

товаровиробників на  

офіційному сайті 

Пирятинської міської  

ОТГ 

технологій та 

захисту інформації 

 

- популяризація товарів 

місцевого виробництва 

шляхом проведення  

щорічної загальноміської 

ярмарки  „ПИРОГОСТ“ до 

Дня міста Пирятин 18 

вересня 

2018 

2019 

2020 

управління 

економіки 

виконкому міської 

ради 

 

- - - - - - Підтримка 

місцевих 

товаровиробників 

 - підготовка та проведення 

урочистостей з нагоди 

професійного свята „День 

підприємця“, зокрема 

підведення підсумків 

щорічного Конкурсу 

„Кращий підприємець 

Пирятинської міської 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 

  - проведення бізнес-форуму 2020 управління 

економіки 

виконкому міської 

ради 

 

1,0 - - 1,0 - - Формування 

партнерських 

звʼязків між 

представниками 

бізнесу, 

популяризація 

кращого бізнес-

досвіду 

4 Залучення до   

підприємницької   

діяльності   

жінок,  молоді, 

пенсіонерів, 

учасників 

бойових дій в 

- 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 

 

 



 

 

 

 

зоні АТО та 

інших верств 

населення 

- 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 

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 

2018 

2019 

2020 

Центр зайнятості, 

Пирятинський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

- - - - - - Охопити заходами 

не менш ніж 10 

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 

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 



 

 

 

 

дефіциті кадрів для розвитку 

трудового потенціалу 

Пирятинської  міської ОТГ)  

 

5 Стимулювання 

активності та 

відновлення 

бізнесу після 

завершення дії 

обмежувальних 

заходів із 

протидії 

поширенню 

коронавірусної 

інфекції 

- надання фінансової 

підтримки роботодавцям 

шляхом сприяння 

відновлення робочих 

місць 

2019 

2020 

Виконком міської 

ради, субʼєкти 

підприємницької 

діяльності 

86,83 - - 86,83 

 

- - Відновлення  

робочих місць 

6 Запровадження    

нових форм 

фінансово-

кредитної 

підтримки 

малого та 

середнього 

підприємництва  

- 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 

- -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація не 

менше ніж 10 

проектів 

розвитку 

малого бізнесу 

зі створенням 

10-15 нових 

робочих місць 

 - 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 

- - - - - - 

 - 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 

7 Формування 

місцевої 

інфраструктури 

розвитку та  

підтримки 

малого 

підприємництва 

- 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  

 - 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  

8 Створення умов   

для розвитку 

малого 

підприємництва   

у пріоритетних 

- надання консультативної 

допомоги суб’єктам малого 

бізнесу щодо перспективних 

напрямів та нормативно-

правового забезпечення в 

2018 

2019 

2020 

відділ культури і 

туризму, 

юридичний відділ, 

управління 

економіки 

- - - - - - Розвиток туризму 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

сферах: на 

виробництві, у 

побутовій  сфері,   

в ЖКГ, 

сільському 

господарстві, 

туризмі та 

рекреації 

 

туристичній галузі виконкому міської 

ради 

 - 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, 

майстер-класів майстрів 

ужиткового мистецтва 

(килимарства, художньої 

вишивки, лозоплетіння, 

гончарства і т.д.), засідань 

об’єднань творчих 

майстерень тощо 

2018 

2019 

2020 

Відділ культури і 

туризму міської 

ради, управління 

економіки 

виконкому міської 

ради 

- - - - - - Розширення видів 

туристичних 

послуг 

  - 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 

- - - - - - Покращення 

побутового 

обслуговування на 

селі 

 



 

 

 

 

виконкому міської 

ради 

  - 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 

   ВСЬОГО   595,83 190,0 - 405,83 - -  

                                          

              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 4 

до Комплексної програми розвитку 

малого та середнього підприємництва в 

Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2018-2020 роки 

 

 

10.4 КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  

Пирятинська міська рада 

Полтавська область, Пирятинський район 

Код програмної класифікації видатків – 0210180, 0217610 

 

Рік Правова підстава 

Річний обсяг 

фінансування 

Програми 

В тому числі по місяцях, тис.грн 

Всього, 

тис.грн 

С
іч

ен
ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о
п

ад
 

Г
р
у
д

ен
ь 

2018 

Рішення  

42 сесії міської ради від 

23.08.2018 № 248 

 

35,0 - - - - - - - - 

3
5
,0

 

- - - 

2019 
Рішення  

42 сесії міської ради від 

23.08.2018 № 248 

180,73 - - - 

7
0
,7

3
 

- - - - 

1
0
,0

 

1
0
0

,0
 

- - 

2020 
Рішення  

68 сесії міської ради від 

09.04.2020 № 190 

190,10 - - - - - 

4
,0

 

- 

1
5
6

,1
 

- - - 

3
0
,0

 

 



 

 

 

 

Додаток 5 

до Комплексної програми розвитку малого 

та середнього підприємництва в 

Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2018-2020 роки 

 

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 

Міської ОТГ  

7228 га 

 

    7881,6 га 

 Кількість населення Пирятинської міської 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 міської 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 12,75% 14,75% 16,5% 18,3% 



 

 

 

 

малого підприємництва до міського бюджету (%). 

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 



 

 

 

 

Додаток 4 

до рішення сімдесят п’ятої сесії  

Пирятинської міської ради  

сьомого скликання   

24 вересня 2020 року №  

(в редакції рішення  

шістдесят восьмої сесії 

(друге пленарне засідання) 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

09 квітня 2020 року № 190) 

 

Порядок 

надання фінансової підтримки роботодавцям шляхом сприяння відновленню 

робочих місць 
 

1. Фінансова підтримка роботодавцям шляхом сприяння відновленню 

робочих місць є безповоротною фінансовою допомогою роботодавцям з 

бюджету Пирятинської міської ОТГ задля стимулювання активності та 

відновлення бізнесу після завершення дії обмежувальних заходів із протидії 

поширенню коронавірусної інфекції. 

2. Метою надання безповоротної фінансової допомоги роботодавцям є 

сприяння відновленню робочих місць.  

3. Право на отримання фінансової підтримки роботодавцям шляхом 

сприяння відновленню робочих місць, мають роботодавці, які здійснюють 

діяльність і зареєстровані на території Пирятинської міської ОТГ, і є 

сумлінними платниками податків. 

4. Для отримання фінансової підтримки роботодавцям шляхом сприяння 

відновленню робочих місць, роботодавці подають документи: 

1) заяву (Додаток 1 до Порядку); 

2) довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за 

справлянням яких покладено на контролюючі органи за формою, встановленою 

додатком 1 Порядку надання довідки  про відсутність заборгованості з 

платежів,  контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, 

затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України Міністерства 

фінансів України від 03 вересня 2018 року № 733, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 27 вересня 2018 року за № 1102/32554. 

Подача документів на отримання роботодавцями фінансової підтримки 

роботодавцям шляхом сприяння відновленню робочих місць здійснюється 

упродовж одного місяця з дати публікації оголошення на веб-сайті міської 

ради. 

5. Документи, які надані роботодавцями, реєструються загальним 

відділом  та інформаційного забезпечення виконкому міської ради у 

встановленому порядку упродовж встановленого терміну їх подачі. 



 

 

 

 

6. По завершенню терміну подачі усі подані документи  розглядаються 

управлінням економіки виконкому міської ради на предмет повноти за 

черговістю їх подання. Документи, що подані не в повному обсязі або з 

порушенням терміну подачі,  повертаються роботодавцю без розгляду. 

7. Відбір претендентів на отримання фінансової підтримки роботодавцям 

шляхом сприяння відновленню робочих місць здійснюється з числа перших 

роботодавців, що подали у встановленому порядку документи, в межах 

наявного фінансування, виділеного з бюджету міської ОТГ.  

8. Головним розпорядником коштів бюджету міської ОТГ є виконавчий 

комітет міської ради. 

Підставою для перерахування коштів є рішення сесії міської ради „Про 

надання фінансової підтримки роботодавцям шляхом сприяння відновленню 

робочих місць“. 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 



 

 

 

 

Додаток 1 

до Порядку надання фінансової 

підтримки роботодавцям шляхом 

сприяння відновленню робочих місць  

 

Міському голові 

Пирятинської міської ради 

____________________ 

     

 

 

Заява 

для отримання фінансової підтримки роботодавцям шляхом сприяння 

відновленню робочих місць 

роботодавця__________________________________________ 

                                         ( зазначити назву підприємства або ПІБ ФО-підприємця) 

 

 

Прошу надати фінансову підтримку для відновлення робочих місць 

        

 

 

 

Дата         Підпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


