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І. Характеристика Програми. 

1  Площа території (км.кв) – 220,005 

 Кількість наявного населення (відповідно до даних старостатів (чол.) – 30131,0   

 Специфіка - аграрно-промислова  територіальна громада. 

 Рівень безробіття в громаді згідно статистичних даних складає 9,6 %. 

2 Дата затвердження Програми  

3 Головний замовник Програми 

 

Головний розробник Програми 

 

 

 

Співрозробники 

Новоселицька міська рада  

 

Відділ економічного розвитку, інвестицій та 

закупівель апарату виконавчого комітету 

Новоселицької міської ради 

 

Відділ фінансового обліку, звітності та 

господарської діяльності Новоселицької міської 

ради, відділ юридично-кадрової роботи апарату 

виконавчого комітету Новоселицької міської 

ради, відділ земельних відносин та комунальної 

власності апарату виконавчого комітету 

Новоселицької міської ради, відділ комунальної 

власності апарату виконавчого комітету 

Новоселицької міської ради, Центр надання 

адміністративних послуг Новоселицької міської 

ради, відділ організаційно-інформаційної роботи, 

розгляду звернень громадян, звітності, контролю 

та архівної справи апарату виконавчого комітету 

Новоселицької міської ради, суб’єкти 

підприємництва. 

4 Мета Програми Мета Програми - спрямування дій виконавчого 

комітету Новоселицької міської ради, об’єднань і 

спілок підприємців, а також установ ринкової 

інфраструктури для концентрації фінансових, 

матеріально-технічних, інших державних і 

місцевих ресурсів, виробничого і наукового 

потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання 

на створення і підтримання сприятливих умов 

розвитку малого підприємництва, формування і 

впровадження ефективної місцевої-громадської 

системи її обслуговування, підтримки і захисту.  

5 Перелік пріоритетних завдань 

Програми 

Пріоритетними завдання Програми є 

спрямування зусиль та створення нормативних 

та організаційно-економічних засад малого 

підприємництва, а також формування і 

запровадження механізмів підтримки, які б 

сприяли 

 максимальному поєднанню інтересів 

суб’єктів підприємницької діяльності юридичних 

і фізичних осіб з інтересами Новоселицької МТГ: 

 використанню місцевих особливостей і 

вигідного географічного положення, природно-

ресурсного потенціалу; 

 стимулюванню підприємницької 
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ініціативи за рахунок власних фінансових, 

майнових, трудових, інтелектуальних ресурсів 

територіальної громади; 

 удосконаленню системи реєстрації 

суб’єктів підприємництва та видачі документів 

дозвільного характеру; 

 забезпеченню продуктивної зайнятості 

населення шляхом створення нових робочих 

місць, самозайнятості; 

 наповненню місцевого бюджету; 

 підвищенню підприємницької культури 

сільського населення; 

 насиченню ринку споживчих товарів та 

послуг, вирішення соціально-побутових 

проблем. 

6 Очікуванні кінцеві результати від 

реалізації Програми в динаміці 

змін цільових показників 

Дані станом на  

01.12.2021 року 

Очікувані показники 

2022 рік 2023 рік 

Кількість діючих МСП / кількість 

МСП на 10 тис.чол.нас. (од) 

951/ 316 1050/ 350 1100/ 370 

Чисельність працюючих на малих 

і середніх підприємствах (од.)  

2853 3150 3300 

Кількість зареєстрованих 

підприємців-фізичних осіб 

1234 1333 1383 

Кількість основних 

агроформувань 

39 45 51 

Кількість об‘єктів інфраструктури 

підтримки малого і середнього  

підприємництва, всього, в тому 

числі: 

 

9 

 

10 

 

11 

   - консалтингові фірми 1 1 1 

- страхові компанії 5 5 6 

- відділення банків 3 4 4 

 кількість створених робочих місць 

(од.) 

137 (протягом 2021 

року) 
198 298 

7 Терміни та етапи реалізації 

Програми 

2022-2023 роки 

8 Перелік цільових проєктів і 

підпрограм 

Виконавці 

- - 

9 Джерела фінансування Програми  425,0 тис.грн. 

в т.ч. з місцевого бюджету – 425,0 тис.грн. 

Місцевий бюджет, кошти на утримання 

відповідних служб (учасники програми).  

10 Систем організації контролю за 

виконанням Програми 

Засідання виконавчого комітету та сесій 

Новоселицької міської ради; проведення форумів 

з суб’єктами підприємництва; спілкування з 

підприємцями 
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ІІ. Вступ. 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Новоселицькій МТГ на 

2022-2023 роки (далі Програма на 2022-2023 роки) розроблена з урахуванням законів 

України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 

Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в 

Україні», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання», Указів Президента України, Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України, інших програмних, законодавчих та нормативно-правових 

документів щодо регулювання та розвитку підприємництва, а також Методичних  

рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку 

малого і середнього підприємництва. 

Програма на 2022-2023 роки фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, 

коштів на утримання відповідних служб (учасники програми), коштів суб’єктів 

підприємництва, кредитних ресурсів, коштів Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування і спрямована на прискорення розвитку малого і середнього 

підприємництва. 

Програма на 2022-2023 роки спрямована на досягнення показників, визначених 

Програмою соціального та економічного розвитку Новоселицької  міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки та реалізацію середньострокових пріоритетів 

інноваційної діяльності місцевого рівня. 

ІІІ. Головна мета та пріоритетні завдання Програми 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Новоселицькій МТГ на 

2022-2023 роки (далі – Програма) є одним з важливих інструментів реалізації на 

місцевому рівні політики розвитку малого підприємництва, політики зайнятості 

населення та інвестиційно-інноваційної стратегії. Програма являє собою систему цілей, 

завдань, цільових показників і комплексу заходів  для їхнього досягнення і реалізації. 

Мета Програми - спрямування дій виконавчого комітету Новоселицької міської 

ради, об’єднань і спілок підприємців, а також установ ринкової інфраструктури для 

концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших державних і місцевих ресурсів, 

виробничого і наукового потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на створення і 

підтримання сприятливих умов розвитку малого підприємництва, формування і 

впровадження ефективної місцевої-громадської системи її обслуговування, підтримки і 

захисту.  

Пріоритетними завдання Програми є спрямування зусиль та створення 

нормативних та організаційно-економічних засад малого підприємництва, а також 

формування і запровадження механізмів підтримки, які б сприяли: 

- максимальному поєднанню інтересів суб’єктів підприємницької діяльності 

юридичних і фізичних осіб з інтересами з інтересами Новоселицької МТГ; 

- використанню місцевих особливостей і вигідного географічного положення, 

природно-ресурсного потенціалу; 

- стимулюванню підприємницької ініціативи за рахунок власних фінансових, 

майнових, трудових, інтелектуальних ресурсів територіальної громади; 

- удосконаленню системи реєстрації суб’єктів підприємництва та видачі 

документів дозвільного характеру; 

- забезпеченню продуктивної зайнятості населення шляхом створення нових 

робочих місць, самозайнятості; 

- наповненню місцевого бюджету; 

- підвищенню підприємницької культури сільського населення; 

- насиченню ринку споживчих товарів та послуг, вирішення соціально-побутових 

проблем. 
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ІV. Стан і аналіз проблем малого підприємництва в Новоселицькій МТГ 
 

Діяльність виконавчого комітету Новоселицької міської ради у 2021 році була 

зосереджена на удосконаленні регуляторних процесів, вирішенні проблем 

підприємництва, розбудові інфраструктури підтримки підприємництва, запровадженні 

нових підходів при реєстрації підприємців та видачі їм дозволів, пошуку нових форм 

фінансової та матеріально-технічної підтримки, навчанні та перенавчанні незайнятого 

населення з орієнтацією на зайняття підприємницькою діяльністю, створенні  

інвестиційного клімату. 

Значну роль в економіці району відіграє розвиток малого підприємництва. У 2021 

році на території Новоселицької міської територіальної громади  у сфері малого бізнесу 

зареєстровано 1234 фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, 489 

юридичних осіб, загальна кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання 1723, з 

них ведуть діяльність 951 од. 

Галузь сільського господарства всіх форм власності представляють 39 основні 

агроформування, серед яких 12 товариств з обмеженою відповідальністю, 1 

сільськогосподарських виробничих кооперативи, 1 дочірне, 1 приватне підприємство, 2 

асоціації та 22 фермерських господарств, які будують свою виробничу діяльність на 

умовах оренди земельних ділянок. 

Так, станом на 01.12.2021 року на 10 тис. осіб наявного населення припадає 316 

підприємств, а на кінець дії Програми очікується, що даний показник становитиме 370. 

Станом на 01.12.2021 року чисельність працюючих на підприємствах малого і 

середнього бізнесу складає 2853 чол. В середньому на одному підприємстві МСП 

району працює 3 особи. За період дії Програми загальна кількість працюючих на 

підприємствах малого бізнесу збільшиться на 447 чоловік. 

З метою забезпечення сприятливих умов розвитку підприємництва спільно з 

органами місцевого самоврядування вживалися заходи щодо впровадження Законів 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». 

У зв’язку із збільшенням кількості дозволів, погоджень, документів, що регулюють 

підприємницьку діяльність та видаються місцевими органами влади, виникла потреба в 

спрощенні дозвільних процедур та усуненні адміністративних бар’єрів.  

Останні роки відбулися позитивні зрушення в розвитку інфраструктури підтримки 

малого підприємництва. Так, при Новоселицькій міській раді працює Центр надання 

адміністративних послуг, який надає 250 адміністративних послуг, станом на 01.12.2021 

року центром надані 4687 послуг. 

Реалізація єдиної державної регуляторної політики на території Новоселицької 

МТГ проводиться за наступними напрямками: розробка відповідних нормативних 

документів та методологічне забезпечення впровадження регуляторної політики, 

здійснення заходів щодо погодження та дерегулювання нормативно-правових актів; 

висвітлення питань регуляторної реформи в засобах масової інформації та на 

офіційному сайті Новоселицької міської ради.  

За підсумками кожного кварталу аналізуються прийняті регуляторні акти. 

Запроваджена практика залучення громадських організацій та підприємців для розробки 

проєктів регуляторних актів.  

Одним з критеріїв оцінки ефективності Програми є створення сприятливих умов 

для залучення населення територіальної громади до зайняття  підприємницькою 

діяльністю, і це в першу чергу, стосується незахищених категорій, неконкурентних на 

ринку праці (інвалідів, жінок, звільнених у запас військовослужбовців, учасники 

бойових дій в зоні АТО, молоді). 
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Успішним компонентом підготовки незайнятого населення територіальної громади 

до занять підприємництвом є організація навчання основам бізнесу, підготовка, 

перепідготовка та підвищення кваліфікації. Слід зазначити, що основними орієнтирами 

для організації професійного навчання безробітних є потреба ринку праці, замовлення 

роботодавців та власне бажання самих безробітних. 

За останні роки, за участю підприємницьких структур, значно розширилась мережа 

магазинів, закладів громадського харчування та послуг.  

Значна частина потенціалу малого бізнесу працює на потреби економіки 

територіальної громади, у зв’язку з чим, ресурсна підтримка малого підприємництва є 

невід’ємним компонентом. Саме з цією метою в рамках реалізації Програми розвитку 

малого і середнього підприємництва в Новоселицькій МТГ на 2022-2023 роки будуть 

вживтись заходи щодо спрощення процедури передачі нерухомого майна в оренду, 

виділення земельних ділянок, отримання дозволів на будівництво, реконструкцію 

об’єктів тощо.  

Успішний розвиток сфери малого бізнесу на території громади неможливий без 

участі ряду інституцій, які здійснюють його підтримку шляхом надання методичної 

матеріально-технічної, маркетингової, кадрової, освітньої та фінансово-кредитної 

допомоги, орієнтованої на потреби мережі інфраструктури підтримки малого 

підприємництва – одне із важливих завдань Програми.  

Впродовж терміну дії Програми на 2022-2023 роки буде активізовано участь 

суб’єктів підприємництва у зовнішньоекономічній діяльності, будуть вживатись заходи 

щодо активізації інвестиційної діяльності та збільшення притоку інвестицій в громаду. 

Найактуальніші питання, що надходять від суб'єктів підприємницької діяльності та 

роз'яснення до них розміщуються в районних виданнях «Слово правди» та на 

офіційному сайті Новоселицької міської ради. 

З метою активізації виходу вітчизняних товаровиробників на міжнародні ринки 

товарів та послуг суб’єкти підприємницької  діяльності територіальної громади будуть 

залучатись до виставкових заходів. Протягом 2021 року місцеві товаровиробники взяли 

участь в виставці-ярмарці Петрівський ярмарок та інших виставкових заходах. 

Виконання завдань, визначених Програмою на 2022-2023 роки, здійснюватиметься 

на основі надання на конкурсних засадах підтримки суб’єктам малого підприємництва, 

що діють у пріоритетних  для територіальної громади напрямах, а саме: 

- сільське господарство; 

- харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції, 

деревообробка; 

- розвиток будівельного комплексу;  

- туристична діяльність у сфері виїзного та внутрішнього туризму, розвиток 

туристичної інфраструктури. 

В соціально-політичному аспекті Програма на 2022-2023 роки сприятиме 

включенню населення району в активний процес покращання умов життя, формування 

потужного соціального прошарку власників. 

Основні показники Програми узгоджені і враховані при формуванні інших 

суміжних програм, що  впроваджуються на території громади, а також при розробці 

суб’єктами підприємницької діяльності власних проектів та бізнес-планів. 
 

V. Заходи Програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямками підтримки 

малого підприємництва: 
 

1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності. 

Оптимальне нормативне регулювання підприємницької діяльності на місцевому 

рівні передбачає усунення правових, економічних та адміністративних перешкод в 

реалізації права на підприємницьку діяльність. 
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а) у сфері регуляторної діяльності 

В рамках виконання Програми в частині впровадження регуляторної політики 

передбачаються заходи, що потребують ресурсного покриття і спрямовані на 

забезпечення виконання органами місцевого самоврядування норм, визначених в Законі 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», а саме: 

- проведення якісного та повного аналізу регуляторного впливу проектів 

регуляторних актів; 

- планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів; 

- оприлюднення в засобах масової інформації (в тому числі в електронних 

інформаційних ресурсах) проєктів регуляторних актів з відповідним аналізом 

регуляторного впливу, в т.ч. проєктів, розробники яких не мають власних друкованих 

ЗМІ, а також проведення відкритих обговорень проєктів регуляторних актів за участю 

представників громадськості; 

- виконання заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів та їх 

перегляд (проведення наукових досліджень і соціологічних опитувань, запровадження 

телефону довіри для підприємців); 

- систематичне проведення консультацій з суб’єктами господарювання; 

- проведення навчальних семінарів для працівників апарату виконавчого комітету 

Новоселицької міської ради з питань впровадження регуляторної політики; 

- оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності. 

б) у сфері дозвільної системи та наданні адміністративних послуг 

З метою оптимізації дозвільної системи, надання адміністративних послуг та 

підвищення ефективності діяльності Центрів надання адміністративних послуг, у 

Програмі передбачаються заходи спрямовані на: 

− впровадження європейських стандартів при видачі документів дозвільного 

характеру та адмінпослуг; 

− посилення кадрового потенціалу шляхом проведення семінарів з навчання 

державних адміністраторів (реєстраторів) та підвищення кваліфікації; 

− проведення регіональних конференцій, нарад, круглих столів та семінарів з 

питань удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності за участю 

підприємців, громадських організацій та місцевих дозвільних органів; 

− видання інформаційних вісників, довідників, інформування суб'єктів малого і 

середнього підприємництва через ЗМІ про впровадження дозвільної реформи, діяльність 

Центрів надання адміністративних послуг, роз’яснення порядку видачі документів 

дозвільного характеру. 

в) у сфері нагляду і контролю 

Для створення ефективної системи правового захисту суб’єктів підприємницької 

діяльності Програми передбачаються заходи, спрямовані на: 

- недопущення випадків примусового залучення коштів суб’єктів підприємництва в 

фонди, не передбачені законодавством; 

- забезпечення рівноправності суб’єктів підприємницької діяльності підприємствам 

всіх форм власності; 

- захист інтелектуальної власності.   

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка. 

Метою розділу є мобілізація фінансових ресурсів з усіх можливих джерел 

фінансування для забезпечення ефективного функціонування суб’єктів малого 

підприємництва. Здійснюватиметься як безпосередня фінансова підтримка суб’єктів 

малого підприємництва за рахунок бюджетних коштів, так і стимулювання  фінансових 

організацій до співпраці з малим бізнесом. 

Планується проведення роботи з банківськими установами, кредитними спілками, 

страховими організаціями, лізинговими компаніями із залученням їх до фінансування 
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малого підприємництва на прийнятих умовах. Передбачається активізувати 

впровадження лізингових схем фінансування через лізингові компанії, визначені за 

результатами конкурсу. 

Суб’єкти малого підприємництва залучатимуться до реалізації інвестиційних 

проєктів. 

3. Ресурсна та інформаційна підтримка. 

Метою розділу є підвищення ефективності ведення бізнесу суб’єктами малого 

підприємництва за рахунок спрощення доступу до ресурсних баз держави в цілому, 

скорочення часу та економії коштів на пошук необхідної інформації. 

Передбачається активізувати діяльність Новоселицької міської ради із надання 

ресурсної підтримки за рахунок  більш широкого розповсюдження інформації щодо 

проведення торгів, тендерів на закупівлю товарів, робіт, послуг, наявності вільних 

приміщень комунальної власності, а також устаткування, що не використовується. 

Для удосконалення інформаційного забезпечення суб’єктів підприємництва 

планується: 

- проведення нарад, семінарів, круглих столів із широкого кола питань розвитку 

підприємництва; 

- підготовка публікацій в засобах масової інформації та в соціальних мережах, 

присвячених проблемам та досягненням малого підприємництва. 

Планується проведення соціологічних досліджень, шляхом опитування 

підприємців, з актуальних  проблем  підприємницької діяльності. 

4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва. 

Основною метою цього розділу є створення сприятливих умов для стабільного 

розвитку малого підприємництва. Роботу з розвитку інфраструктури підтримки 

підприємництва  передбачається проводити за наступними напрямками: 

 Здійснення заходів із запровадження обліку установ інфраструктури підтримки 

підприємництва різних форм власності;  

 Формування системи взаємодії інституцій підтримки підприємництва та 

забезпечення загальної координації їх співпраці  в питаннях підтримки суб’єктів малого 

підприємництва; 

 Надання методичної допомоги установам інфраструктури підтримки 

підприємництва, асоціаціям, спілкам та ін. громадським організаціям підтримки малого 

підприємництва (визначеними за результатами конкурсу), що забезпечують 

інформаційні, консалтингові, маркетингові, тренінгові та ін. послуги для СМП, та 

забезпечують їх правовий захист; 

 Надання допомоги у створенні кредитних спілок, в тому числі сільській 

місцевості (інформаційно-організаційні семінари, консультативна підтримка); 

 Формування мережі консалтинг-зон; 

 Сприяння у відкриттті лізингових центрів для зменшення витрат малого 

підприємництва для придбання засобів виробництва; 

 Створення закупівельних пунктів сільгосппродукції. 

З метою активізації становлення громадянського суспільства планується сприяти 

самоорганізації підприємців, підвищенню ефективності роботи їх громадських 

об’єднань  та організацій роботодавців, а також консолідації їхньої діяльності, 

розвивати соціальне партнерство. 

Планується спільно з громадськими організаціями промисловців і підприємців 

проводити роботу з підвищення культури ведення підприємницької діяльності за 

рахунок поширення досвіду успішних підприємців, а також надання  інформаційно-

консультативних, освітніх послуг членами громадських організацій. 
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5. Підвищення кваліфікації кадрів в сфері підприємництва. 

Метою розділу є підвищення доступності систем навчання та підвищення 

кваліфікації управлінських кадрів і спеціалістів для сфери малого підприємництва. 

Продовжуватиметься навчання безробітних громадян з питань започаткування 

власної справи. 

Проводитимуться навчальні семінари з актуальних питань підприємницької 

діяльності із залученням спеціалістів  Державної фіскальної служби. 
 

 

VІ. Очікувані (прогнозні) показники  

ефективності реалізації заходів Програми 
 

Прогнозні показники ефективності реалізації заходів Програми розробляються на 

кожний рік реалізації програми та відображаються в показниках продукту Програми. 
 

Показники продукту Програми розвитку малого і середнього підприємництва 

в Новоселицькій МТГ на 2022-2023 роки. 
 

 

Назва показника Одиниці 

виміру 

Вихідні дані 

станом на 

01.12.2021 

року 

Очікувані результати 

2022 рік 2023 рік Всього за 

період дії 

програми 

(або до 

кінця дії 

програми) 

І. Показники продукту Програми 

Кількість суб’єктів малого і середнього 

підприємництва в т.ч.: 

Од. 
1723  1826 1881 1881 

 юридичних осіб 489 493 498 498 

фізичних осіб підприємців 1234 1333 1383 1383 

Кількість діючих МСП / кількість 

МСП на 10 тис.чол.нас. (од) 

Од. 951/ 316 1050/ 350 1100/ 370 1100/370 

Кількість малого і середнього 

підприємництва на 10 тис. чол. насел.  

Од. 
574 608 627 627 

Кількість основних агроформувань Од. 39 45 51 51 

Кількість створених нових робочих 

місць  

Од. 137 (протягом 

2021 року) 
198 100 298 

ІІ. Показники ефективності Програми 

Чисельність працюючих у суб’єктів 

малого та середнього підприємництва 
Од. 2853 3051 3151 3151 

Кількість об‘єктів інфраструктури 

підтримки малого підприємництва, 

всього 

Од. 9 10 11 11 

в тому числі:      

- консалтингові фірми Од. 1 1 1 1 

- страхові компанії Од. 5 5 6 6 

- відділення банків Од. 3 4 4 4 

ІІІ. Показники якості Програми 

Частка малих і середніх підприємств у 

загальному випуску продукції (робіт, 

послуг) територіальної громади 

% 58,6 59,2 60,3 60,3 

Частка надходжень від МСП у 

загальній сумі надходжень до 

місцевого бюджету 

% 66,2 68,0 69,1 69,1 

Рівень безробіття серед населення  % 9,6 9,3 9,0 9,0 
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VІІ. Моніторинг Програм та контроль за реалізацією їх заходів 
 

Моніторинг реалізації Програми здійснюється щоквартально. На основі 

моніторингу визначаються причини неефективного чи недостатньо ефективного 

виконання Програми та пропонуються заходи, необхідні для поліпшення організації 

виконання. 

Організаційне супроводження виконання Програми на 2022-2023 роки здійснює 

відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель апарату виконавчого комітету 

Новоселицької міської ради. 

Передбачається поетапне виконання заходів щодо реалізації Програми на 2022-

2023 роки  та можливість внесення необхідних корективів. 

Джерелами фінансування Програми на 2022-2023 роки є: кошти місцевого 

бюджету, кредити комерційних банків та кредитних спілок, вітчизняні та іноземні 

інвестиції, власні кошти суб’єктів підприємництва. 

Розпорядником коштів місцевого бюджету, що спрямовуються на підтримку 

малого та середнього підприємництва є Новоселицька міська рада. 

Стан виконання Програми щорічно заслуховуватиметься на засіданнях виконкому 

та сесій Новоселицької міської ради. 
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VІІІ. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В НОВОСЕЛИЦЬКІЙ МТГ НА 2022-2023 РОКИ 
 

№  Пріоритетні 

завдання 

Заходи Термін 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Вартість 

тис.грн. 

2022 2023 

 

1  2 3 4 5 6 7 8 

І. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької  діяльності 

1.1. Створення 

сприятливого 

регуляторного 

середовища у сфері 

підприємництва 

Підвищення прозорості діяльності  міської ради через 

впровадження чітко визначених процедур обов’язкового 

публічного обговорення кожного проєкту регуляторного 

акту  

2022-2023 рр. Відділ юридично-

кадрової роботи 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької 

міської ради, 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради. 

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Планування діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів регуляторними органами 

IV квартал 

2022-2023 рр. 

Відділ юридично-

кадрової роботи 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької 

міської ради, 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради. 

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Проведення семінару-навчання для працівників 

структурних підрозділів апарату виконавчого комітету та 

комунальних установ Новоселицької міської ради з метою 

ознайомлення з методологією та змінами до неї щодо 

складання нормативно-правових документів 

ІІ півріччя 

2022-2023 рр. 

Відділ юридично-

кадрової роботи 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької 

міської ради, 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради. 

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 
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1.2. Поглиблення 

регуляторної  реформи 

Проведення моніторингу ефективності впливу 

регуляторних актів на ділову активність і розвиток 

підприємництва 

2022-2023 рр. Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради. 

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Оприлюднення на електронних інформаційних ресурсах 

та в засобах масової інформації проєктів регуляторних 

актів з метою отримання зауважень і пропозицій від 

фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань, а також відкриті 

обговорення цих проєктів за участю представників 

громадськості 

2022-2023 рр. Комунальні установи, 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради. 

В межах 

кошторису на 

утримання 

комунальних 

установ. 

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Інформування підприємців щодо видання нормативно-

правових актів на нарадах, круглих столах, надання 

відповідної інформації громадськими об’єднаннями 

підприємців 

постійно Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради.  

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Здійснювати базове повторне і періодичне відстеження 

результативності чинних регуляторних актів, що 

зачіпають інтереси малого підприємництва 

постійно Регуляторний орган, 

який прийняв 

відповідний 

регуляторний акт 

В межах 

кошторису на 

утримання 

служби 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

1.3. Підтримка економічної 

конкуренції, 

забезпечення рівних 

умов здійснення 

підприємницької  

діяльності всіма 

суб’єктами 

господарювання  

Дослідження ринків товарів та послуг з метою 

оперативного визначення становища на них суб’єктів 

господарювання 

постійно Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради. 

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Забезпечення рівних  можливостей  набуття суб’єктами 

малого підприємництва  права на земельні ділянки для 

здійснення підприємницької діяльності 

постійно Відділ земельних 

відносин та 

комунальної 

власності апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради. 

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Інформування суб’єктів підприємництва територіальної 

громади з попереднім планом закупівель Новоселицької 

міської ради 

 

2022-2023 рр. Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради. 

Згідно плану 

закупівель 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

 Проводити робочі консультації з громадськими 

організаціями та об’єднаннями підприємців  щодо 

актуальних питань регулювання певних сфер 

щоквартально Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 
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господарської діяльності виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради. 

1.4. Здійснення 

нормативного 

регулювання, 

адекватного рівню 

ринкових відносин 

Провести «круглий стіл» з питань удосконалення 

політики щодо справляння місцевих податків і зборів 

І півріччя  

2022 р. 

Відділ фінансового 

обліку, звітності та 

господарської 

діяльності 

Новоселицької 

міської ради 

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вивчити та поширити досвід  розгляду органами 

місцевого самоврядування питань  щодо встановлення 

ставок єдиного і фіксованого податків, вартості патентів, 

орендної плати за використання приміщень з врахуванням 

пріоритетності галузей економіки 

ІІ півріччя  

2022 р. 

Відділ фінансового 

обліку, звітності та 

господарської 

діяльності 

Новоселицької 

міської ради 

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

На підставі звернень громадян, проводити аналіз 

практики застосування нормативно-правових актів у сфері 

регулювання та підтримки малого підприємництва, 

надавати пропозиції щодо їх удосконалення 

постійно Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради. 

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 

 2.1. Удосконалення  

механізмів та 

підвищення 

ефективності 

використання 

бюджетних коштів, що 

спрямовуються на 

підтримку малого 

підприємництва 

Надання консультацій в отриманні пільгових цільових 

кредитів підприємствами виробничого направлення для 

зміцнення матеріально-технічної бази, реконструкції та 

капітального ремонту будівель, споруд, приміщень, 

придбання обладнання, проведення модернізації 

технологічного процесу   

постійно Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради. 

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Обстеження потреб малого підприємництва щодо 

отримання фінансових ресурсів для започаткування та 

ведення бізнесу 

постійно Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради. 

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Постійне оновлення банку даних щодо банківських та 

небанківських фінансово-кредитних установ та переліку 

їх послуг в сфері мікрокредитування та забезпечення 

доступу до інформації для представників малого бізнесу 

постійно Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради. 

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 
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При формуванні місцевого бюджету передбачити кошти 

на виконання заходів Програми 

2022-2023рр. Відділ фінансового 

обліку, звітності та 

господарської 

діяльності 

Новоселицької 

міської ради 

Кошти місцевого 

бюджету 

200,0 225,0 

2.2. Стимулювання 

фінансових організацій  

до співпраці з малим 

бізнесом 

Залучення представників фінансових організацій: 

комерційних банків, кредитних спілок, фонду підтримки 

підприємництва, страхових організацій, лізингових 

компаній до роботи з питань розвитку підприємництва з 

метою розширення джерел фінансування    

2022-2023 рр. Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради. 

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Через засоби масової інформації та соціальні мережі 

доводити до відому про пільгове кредитування 

господарств і підприємств АПК із залученням коштів 

комерційних банків, кредитних спілок, спеціалізованих 

фондів тощо. 

2022-2023 рр. Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради 

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

2.3. Створення сприятливих 

умов для розвитку 

інвестиційної 

діяльності суб’єктів 

малого підприємництва  

Залучення суб’єктів малого підприємництва до реалізації 

інвестиційних проєктів. 

2022-2023 рр. Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради  

Кошти місцевого 

бюджету, 

Залучені 

інвестиційні 

кошти 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

ІІІ. Ресурсне та інформаційне забезпечення 

3.1. Налагодження та 

поглиблення 

транскордонного 

співробітництва 

Налагодження постійних контактів з зарубіжними 

організаціями підприємців щодо обміну інформацією про 

бізнес-пропозиції та інвестиційні проєкти 

постійно Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради 

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

3.2. Спрощення доступу 

суб’єктів малого 

підприємництва до 

ресурсної бази 

Новоселицької 

міської ради 

Забезпечення постійного доступу суб’єктів малого 

підприємництва до інформації щодо майна, яке 

пропонується до продажу  або передачі в оренду, шляхом 

висвітлення їх в засобах масової інформації  

2022-2023 рр. Відділ комунальної 

власності апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради 

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

3.3. Підвищення ефек-

тивності діяльності 

СПД за рахунок 

скорочення часу та 

економії  коштів на 

пошук необхідної для 

їхньої діяльності 

інформації 

Забезпечення доведення через засоби масової інформації 

та соціальні мережі відомостей щодо встановлення 

платежів і тарифів на послуги, необхідні для заснування 

суб’єкта підприємництва та ведення його діяльності    

постійно Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради 

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 
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3.4. Забезпечення 

відкритості та 

оперативності 

отримання інформації 

щодо суб’єктів 

підприємництва 

Проведення робіт з актуалізації інформаційного фонду 

інформаційно-аналітичної системи розвитку 

підприємництва територіальної громади за інформацією 

Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних 

осіб-підприємців та інших організацій власників 

інформації про суб’єкти господарської діяльності 

2022-2023 рр. Центр надання 

адміністративних 

послуг 

Новоселицької 

міської ради 

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Пропагування серед суб’єктів господарської діяльності 

створення кооперативів по наданню послуг особистим 

господарствам населення, пункти ветеринарного 

обслуговування, ветеринарні аптеки та іншу 

інфраструктуру 

2022-2023 рр. Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради  

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Пропагування серед суб’єктів господарської діяльності 

створення необхідної мережі машинно-технологічних 

станцій, пунктів прокату сільськогосподарської техніки, а 

також максимально зберегти цілісність інженерно-

технічної служби сільгосппідприємств  

2022-2023 рр. Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради  

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

3.5. Сприяння 

самоорганізації 

підприємців, 

розвитку соціального 

підприємства 

Організаційне та інформаційне  забезпечення роботи з 

питань розвитку підприємництва для удосконалення 

підприємницького середовища, проведення семінарів, 

круглих столів, конференцій як в офлайн так і в онлайн 

форматах. 

2022-2023 рр. Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради 

Кошти місцевого 

бюджету 

15,0 20,0 

3.6. Удосконалення  

механізму 

започаткування 

власної справи в тому 

числі вразливим 

верствам населення  

Збільшення частки молоді, жінок, учасників АТО та осіб 

старшого віку, які беруть активну участь у соціальних та 

економічних процесах на території громади, у відкритті 

власної справи шляхом інформаційно – консультативної 

роботи, створення рекламної продукції, буклетів, 

розміщення інформації в ЗМІ, соціальних мережах, на 

офіційному сайті Новоселицької міської ради  та на 

приватних рекламних сайтах.  

2022-2023 рр. Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради 

 

Кошти місцевого 

бюджету 

20,0 25,0 

3.7. Підвищення 

інвестиційної 

привабливості 

територій, підтримка 

залучення інвестицій 

Формування спеціальної інвестиційної пропозиції для 

розвитку логістичної інфраструктури громади (із 

врахуванням близькості до кордону з Молдовою та 

Румунією), розроблення та розміщення на доступних 

інформаційних ресурсах якісна інвестиційна карта та 

інвестиційний паспорт Новоселицької МТГ 

2022-2023 рр. Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради 

Кошти місцевого 

бюджету 

30,0 35,0 

3.8. Формування 

ефективної системи 

маркетингу громади 

Збільшення зацікавленості територією громади серед 

потенційних інвесторів шляхом розроблення та 

поширення брендованої продукції з брендом 

Новоселицької МТГ та місцевих товаровиробників 

(розроблення брендованих еко- торбинок, блокнотів, 

ручок та інших подарункових товарів). 

2022-2023 рр. Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради,  

Відділ організаційно-

Кошти місцевого 

бюджету 

100,0 100,0 
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інформаційної 

роботи, розгляду 

звернень громадян, 

звітності, контролю 

та архівної справи 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької 

міської ради 

ІV. Формування інфраструктури підтримки підприємництва 

4.1. Розвиток 

інфраструктури 

підтримки 

підприємництва  

Проведення тематичних опитувань у молодіжному 

середовищі з питань працевлаштування незайнятої молоді 

2022-2023 рр. Відділ освіти 

Новоселицької 

міської ради,  

Молодіжна рада 

Новоселицької 

громади 

В межах 

кошторису на 

утримання 

служби 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

4.2. Удосконалення 

інформаційно-

консультативної 

підтримки малого 

підприємництва 

Висвітлення політики з питань підтримки малого 

підприємництва  через засоби масової інформації та 

соціальні мережі 

постійно Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради 

Кошти місцевого 

бюджету 

10,0 

 

15,0 

Постійна співпраця з організаціями підприємців 

територіальної громади щодо: 

- захисту прав підприємців; 

- підготовки інвестиційних проєктів; 

- участі у транскордонному співробітництві; 

- проведенні тематичних семінарів. 

постійно Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради 

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

4.3. Просування товарів і 

послуг  підприємств 

малого бізнесу на 

регіональні, 

вседержавні та 

зарубіжні ринки 

Організація  та проведення міжнародних ділових 

зустрічей, переговорів, конференцій, семінарів, виставок 

та ярмарків за участю підприємств малого бізнесу, в т.ч. 

на території країн-партнерів  

постійно Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради  

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

4.4. Розвиток   

цивілізованого ринку 

туристичних та 

екскурсійних послуг 

Залучення суб’єктів малого підприємництва до участі у 

створення туристично-рекреаційної галузі економіки на 

території громади 

постійно Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради 

Кошти місцевого 

бюджету 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Створення високоякісної рекламної продукції  та участь у 

національних і міжнародних туристичних виставково-

ярмаркових заходах 

2022-2023 рр. Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

Кошти місцевого 

бюджету 

25,0 30,0 
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міської ради 

Створення та постійне оновлення бази даних приватних 

садиб району, що надають послуги з обслуговування 

відпочиваючих 

2022-2023 рр. Відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької 

міської ради 

В межах 

кошторису на 

утримання 

служби 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

Вкладень 

коштів не 

потребує 
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ІХ. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  

В НОВОСЕЛИЦЬКІЙ МТГ НА 2022-2023 РОКИ 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми 
Всього витрати на виконання програми 

 (тис.грн.) 
2022 рік 

(тис.грн.) 

2023 рік 

 (тис.грн.) 

1 2 3 4 

Обсяг ресурсів всього: 200,0 225,0 425,0 

Місцевий бюджет 200,0 225,0 425,0 

 

 
Міський голова                                                                                                                                                                                             Марія НІКОРИЧ 

 


