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Про Програму підтримки 
розвитку малого і середнього 
підприємництва в м. Ужгороді  
на 2013-2014 роки 
 
 Відповідно до п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в України”, Законів України „Про розвиток та державну 
підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” та „Про 
Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, 
з метою реалізації заходів, спрямованих на підтримку та розвиток малого і 
середнього підприємництва в м.Ужгороді,  
 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 

1. Схвалити Програму підтримки розвитку малого і середнього 
підприємництва в м. Ужгороді на 2013-2014 роки та внести на розгляд і 
затвердження сесії міської ради (додається). 

 
2. Фінансовому управлінню (Король С.І.) передбачити в міському 

бюджеті кошти на фінансування заходів Програми. 
 
3. Відділу бухгалтерського обліку (Турховська А.І.) профінансувати 

витрати в межах бюджетних призначень. 
 

4. Начальникам управлінь та відділів міської ради, забезпечити 
виконання заходів Програми. Про стан виконання інформувати управління 
економіки та підприємництва щоквартально до 05 числа наступного за 
кварталом місяця.  
 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до функціональних повноважень. 
 
Міський голова        В.Погорелов 
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ВСТУП 
 
Розвиток підприємництва виступає у якості одного з головних чинників 

формування середнього класу, розвитку демократії та побудови громадянського 
суспільства. Процеси формування і реалізації державної економічної політики, 
зростання національної конкурентоспроможності України значною мірою 
мають орієнтуватися на створення оптимальної системи підтримки розвитку 
малого та середнього підприємництва. Важливим фактором розбудови системи 
підтримки розвитку підприємницької діяльності є формування в країні 
сприятливого інституційного середовища. 

Інструментом реалізації на місцевому рівні державної політики розвитку 
малого підприємництва є Програма підтримки розвитку малого підприємництва 
в м.Ужгороді (далі – Програма).  

Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами 
реалізації комплексу заходів (проектів), спрямованих на створення нормативно-
правових, фінансових, ресурсних, інформаційних та інших умов розвитку 
малого і середнього підприємництва в регіоні. 

Підготовку Програми на 2013-2014 роки здійснено відповідно до 
положень Законів України «Про Національну програму сприяння розвитку 
малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності», указів Президента України, інших законодавчих, 
програмних та нормативно-правових документів щодо регулювання та розвитку 
підприємництва, а також Методичних рекомендацій щодо формування і 
реалізації регіональних програм підтримки малого підприємництва, 
затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної  
політики та розвитку підприємництва від 18.09.12 №44. 

 Невід’ємною складовою частиною Програми є Основні заходи з реалізації 
Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м.Ужгороді на 2013-
2014 роки. 

 Програма визначає основні засади підтримки суб’єктів малого і 
середнього підприємництва: юридичних осіб ─ суб’єктів підприємницької 
діяльності будь ─ якої організаційно-правової форми таформ власності, а також 
фізичних осіб, які зареєстровані у встановленому законом порядку, як суб’єкти 
підприємництва. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА 
Програми підтримки розвитку малого і середнього підприємництва в 

м.Ужгороді на 2013-2014 роки 
 

№ 
з/п Загальна характеристика міста 

 
1. 

Площа території ( км2)   -   40 
Кількість населення (тис. чол.)   -   116,4 

2. Дата затвердження Програми Від_________№_______ 
3. Головний розробник Програми  

 
 

Відділ економіки управління економіки та 
підприємництва Ужгородської міської ради; 

 
4. Головна мета Програми Створення сприятливих умов для 

активізації підприємницької діяльності та 
поліпшення інвестиційного клімату, 
забезпечення конкурентоспроможності 
малого та середнього підприємництва 

5. Перелік пріоритетних завдань 
Програми  

- подальше впровадження регуляторної 
політики;  
- впровадження спрощених механізмів 
започаткування і виходу з бізнесу; 
- оптимізація дозвільної системи та 
підвищення ефективності діяльності 
дозвільних центрів; 
- забезпечення оперативного реагування на 
проблемні питання діяльності суб’єктів 
малого підприємництва;  
- проведення оцінки умов, які створюються 
владою на місцевому рівні для розвитку 
малого бізнесу; 
- залучення коштів на підтримку 
підприємництва; 
- створення механізмів залучення коштів 
для підтримки суб’єктів малого 
підприємництва; 
- впровадження гнучкої інвестиційної 
підтримки, орієнтованої на виробничу та 
інноваційну сфери; 
- сприяння безробітним в організації 
підприємницької діяльності;  
- запровадження системи консультаційних 
послуг для підприємців; 
- впровадження освітніх програм з 
підприємницької діяльності для суб’єктів 
господарювання та широких верств 
населення; 
- підвищення конкуренто-спроможності 
малого підприємництва; 
- інформаційна підтримка суб’єктів малого 
підприємництва;  
- підготовка кадрів для малого 
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підприємництва;  
- розвиток туристичної, курортної та 
рекреаційної інфраструктури міста. 
 

Очікувані кінцеві результати від реалізації 
Програми в динаміці змін цільових показників 

Вихідні дані 
на початок дії 
Програми* 

Очікувані 
резуль- 
тати 

1. Кількість діючих малих підприємств / кількість  
МП на 10 тис. чол. населення  (одиниць) 

120 125 

2. Середня кількість найманих працівників на 
малих підприємствах  (осіб) 

9157 9250 

3. Кількість підприємців-фізичних осіб  13524 14000 

4. Надходження до місцевого бюджету (млн. 
гривень)  

32,4 35,0 

5. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки 
малого підприємництва (одиниць): 182 188 

бізнес-центри  2 2 
бізнес-інкубатори  1 1 
фінансово-кредитні установи (кредитні спілки, 
установи взаємного  кредитування) 

140 143 

фонди підтримки підприємництва 2 3 
інвестиційні, інноваційні фонди і компанії 3 3 
біржі 3 3 
страхові компанії 30 32 
аудиторські фірми 6 6 
6. . Залучення суб’єктів малого підприємництва до 
виконання робіт / послуг за державні кошти – 
кількість (одиниць)  

22 30 

7. Кількість проведених в рамках програми 
навчальних семінарів, тренінгів (одиниць) 

114 120 

6. 

8.  Кількість створених нових робочих місць 
(одиниць) 

3896 4100 

7. Терміни та етапи 
реалізації Програми  

І етап-2013 рік 
ІІ етап-2014 рік 

8. Перелік проектів і 
підпрограм  
Виконавці 

Реалізація проекту транскордонного 
співробітництва "Партнерський проект розвитку 
спільного туризму,який базується на молодіжному 
спорті та розважальних центрах" (відділ інвестицій 
інновацій, розвитку та туризму Ужгородської 
міської ради; Баранинська сільська рада); 
Реалізація "Програми модернізації мереж 
зовнішнього освітлення  міста Ужгород на 2012-
2016 роки" (Департамент міського господарства 
Ужгородської міської ради, КП Уж-світло"; 
Розробка та реалізація сучасного механізму збору 
побутових відходів по місту Ужгород 
(Підприємство "AVE" /Австрія/ Департамент 
міського господарства Ужгородської міської ради); 
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Реалізація "Програми енергоефективності 
та енергозбереження  міста Ужгород 
на 2012-2015 роки (відділ інвестицій,інновацій, 
розвитку та туризму; відділ капітального 
будівництва , 
Департамент міського господарства Ужгородської 
міської ради); 
Реконструкція каналізаційно-очисних споруд міста 
(відділ інвестицій, інновацій, розвитку та туризму 
Ужгородської міської ради, КП "Водоканал", 
Агенція "Центр розвитку інвестицій, інновацій та 
туризму") 

9. Основні джерела 
фінансування  

Державний, місцевий бюджети, залучені  кошти.  

10. Обсяги коштів з міського 
бюджету на підтримку 
малого та середнього 
підприємництва на 2013 - 
2014 роки 

Сума визначається щорічно рішенням 
Ужгородської міської ради "Про бюджет міста 
Ужгород" відповідно на 2013 та 2014 роки 

11. Система організації 
контролю за виконанням 
Програми  

Координатор Програми-Ужгородська міська рада. 
Моніторинг, порівняльний та щоквартальний 

аналіз Програми здійснює відділ економіки 
управління економіки та підприємництва. 
Надання щоквартального звіту Головному 

управлінню економіки Закарпатської 
облдержадміністрації. 

  
 
Примітка: *- дані за 2011 рік; 
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2. СТАН І АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В 
М.УЖГОРОДІ. 

 В умовах переходу до ринкової економіки малий та середній бізнес є 
одним із головних чинників соціально-економічного зростання держави та 
формування середнього класу. Сприяння розвитку підприємництва в місті 
здійснюється через реалізацію Програми розвитку малого підприємництва, 
координацію зусиль з реалізації заходів цієї програми. 

 В місті спостерігається збільшення кількості малих підприємств. Так, 
загальна кількість малих підприємств у  2011  році складає 120, проти 117 у 
2010 році. 

Кількість малих підприємств  
(на 10 тис. наявного населення, одиниць) 
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 Середньомісячна заробітна плата найманих працівників на малих 
підприємств зросла у 2011 році порівняно з попереднім роком на 12,2 % та 
становить 1368,45 грн. 

Динаміка середньомісячної заробітної плати найманих 
працівників малих підприємств  

(гривень) 
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Обсяг реалізованої продукції (робіт ,послуг) малими підприємствами у 
2011 році склав 1586,3 млн.грн. проти 1512,8млн.грн. у 2010 році.   

У розрахунку на 1 особу в м.Ужгороді припадає 173,2 тис.грн. що на 18,9 
% більше попереднього року та на 13,6 % більше обласного показника (152,4 
тис.грн. по області). 

 

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)  
малими підприємствами 

(гривень) 
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Загальна кількість працюючих у сфері малого підприємництва у 2011 році 

склала 9157 осіб, що на 11,8 % менше попереднього року (10382 осіб у 2010 
році). 

 
Кількість найманих працівників 

(осіб) 
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Одним з критеріїв оцінки ефективності розвитку малого підприємництва є 

створення сприятливих умов для залучення населення до зайняття 
підприємницькою діяльністю. І це, насамперед, стосується незахищених 
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категорій, неконкурентних на ринку праці (інвалідів, жінок, звільнених у запас 
військовослужбовців, молоді).  

Протягом 2011 року одноразову допомогу отримали 42 особи, з них 2- 
створили юридичні особи, 21 особа-молодь до 35 років. 

З метою підвищення  конкурентоспроможність безробітних, набуває 
розвиток їх професійне навчання. Проводяться інформаційні та тематичні 
семінари „Як розпочати свій бізнес”, „Від бізнес ідеї до власної справи”.Всього 
таки семінарів було проведено 114, в яких прийняло участь 1198 осіб. 

Планується продовження практики надання одноразової допомоги по 
безробіттю для започаткування власної справи безробітним, створення 
дотаційних робочих місць у фермерських господарствах, проведення 
безкоштовних семінарів-тренінгів з питань започаткування та ведення 
підприємницької діяльності, проведення ярмарок вакансій  тощо.   

 
Динаміка субєктів підприємницької діяльності 
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Враховуючи вагоме значення малого підприємництва у вирішенні  

соціальних проблем міста, робота по створенню сприятливих умов для 
залучення населення до зайняття підприємницькою діяльністю запланована і на 
наступні роки.  

Консультативну та правову допомогу малому підприємництву наразі  в 
області надають 182 об’єктів інфраструктури підтримки малого 
підприємництва, а саме: 2 бізнес-центрів, 1 бізнес-інкубатори, 140 фінансово-
кредитних установ, 2 фонди підтримки підприємництва, 3 інвестиційних 
фондів, 3 бірж, 30 страхових компаній, 1 аудиторська фірма. 

З метою залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у 
формуванні державної політики у сфері підприємництва, запровадження 
прозорого механізму їх участі у підготовці проектів рішень органів виконавчої 
влади, які стосуються реалізації державної регуляторної політики, в місті 
створено координаційну раду з питань розвитку підприємництва. 

 Відповідно до Закону України „Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності”, Указу Президента України „Про деякі заходи щодо 
вдосконалення регулювання підприємницької діяльності” відділами та 
управліннями міської ради у звітному періоді значна увага приділялась 
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зниженню адміністративних бар’єрів для підприємців, зокрема шляхом 
підвищення ефективності роботи дозвільного офісу. 

 Протягом 2011 року державними адміністраторами дозвільний відділу 
(офісу)  прийнято та опрацьовано  1095 дозвільних справ суб’єктів 
господарювання,видано 978 документів дозвільного характеру та зареєстровано 
10 декларацій. 

На виконання заходів Програми реалізація єдиної державної регуляторної 
політики здійснювалась у напрямах формування нормативно-правової бази у 
сфері підприємництва, перегляду чинних нормативних актів на відповідність 
вимогам ринкових відносин, усунення обмежень, які стримують розвиток 
підприємницької діяльності, забезпечення дотримання процедури підготовки 
проектів регуляторних актів та інших заходів.  

 
3. ГОЛОВНА МЕТА ПРОГРАМИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 
Головною метою Програми підтримки малого та середнього 

підприємництва на наступні роки повинно стати :  
- Створення сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності 

та поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення конкурентоспроможності 
малого та середнього підприємництва; 

- спрямування дій територіальних, регіональних,  місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого 
підприємництва, громадських об’єднань підприємців, а також установ ринкової 
інфраструктури для концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших 
державних й місцевих ресурсів, виробничого та наукового потенціалу, ресурсів 
суб’єктів господарювання на створення і підтримання сприятливих умов 
розвитку малого підприємництва, формування та впровадження ефективної 
державно-громадської системи його обслуговування, підтримки та захисту. 

- Сприяння безробітним в організації підприємницької діяльності. 
- Впровадження освітніх програм з підприємницької діяльності для 

суб’єктів підприємницької діяльності та широких верств  населення. 
- Всебічну інформаційну та юридичну підтримку суб’єктів малого 

підприємництва. 
- Розвиток туристичної, курортної та рекреаційної інфраструктури міста.  
 
Реалізація заходів Програми підтримки розвитку підприємництва в м. 

Ужгороді на 2013-2014роки передбачає: 
-збільшення кількості нових робочих місць та чисельності працюючих на 

малих підприємствах міста; 
-збільшення кількості діючих малих підприємств, що реалізують 

продукцію (роботу, послуги); 
-залучення інвестицій, освоєння нових виробництв. 
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4. Заходи Програми 
 

Головними напрямами  Програми визначено впорядкування 
нормативного регулювання підприємницької діяльності (єдина державна 
регуляторна політика); фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка,  
ресурсне, інформаційне, кадрове забезпечення, подальше формування 
інфраструктури підтримки підприємництва; цільові проекти та пілотні 
програми. 

 
4.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності. 

 Важливу роль у розвитку та функціонуванні економіки в ринкових умовах 
є усунення правових, економічних та адміністративних перешкод щодо 
розвитку підприємництва. Регуляторна політика у сфері малого підприємництва 
здійснюється на базі нормативного регулювання його діяльності. 

 Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності" спрямований на вдосконалення правового 
регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між 
регуляторними органами та суб'єктами господарювання. З метою одержання 
зауважень і пропозицій проекти регуляторних актів оприлюднюються в засобах 
масової інформації та надаються аналізи регуляторного впливу проектів 
регуляторних актів. 

4.2.Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка. 

 Одним із завдань Програми є фінансово-кредитна та інвестиційна 
підтримка малого підприємництва м. Ужгорода, яка передбачає сприяння 
залученню іноземних інвестицій та використання власних коштів 
підприємців, кошти кредитних спілок, банківських установ, а також 
реалізація інноваційно-інвестиційних проектів, подальший розвиток та 
розширення мережі інфраструктури міста. 

4.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування 
інфраструктури. 

 Передбачає залучати підприємців до участі у ярмарках, виставках, 
семінарах, форумах, організовувати підготовку кадрів для роботи в малому 
підприємництві, приділяється увага питанням підвищення кваліфікації кадрів, 
навчанню незайнятого населення міста основам підприємницької діяльності, 
розвивати ринкову інфраструктуру підтримки підприємництва. 

4.4.Цільові проекти та пілотні програми. 

Сприяє організації нових виробництв, впровадженню нових джерел енергії. 

Обсяги та джерела фінансування Програми 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 
Структура витрат на проведення заходів Програми визначається рішенням 

Ужгородської міської ради "Про бюджет міста Ужгород" відповідно на 2013 та 
2014 роки. 
 Виконання Програми передбачає стабілізацію розвитку економіки міста 
та усунення перешкод щодо розвитку підприємництва в м. Ужгороді. 
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 Заходи Програми коригуватимуться із врахуванням соціально-
економічної ситуації в місті. 

 Програма розвитку малого та середнього підприємництва складена з 
урахуванням досвіду попередніх періодів, наближена до реальних можливостей 
її реалізації. Вона може доповнюватись, змінюватись, в залежності від умов, що 
будуть складатися в державі та місті.  
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5. ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В М.УЖГОРОДІ НА 2013-2014 РОКИ 

 
І. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності. 

 
 В рамках Програми передбачаються конкретні заходи, спрямовані на забезпечення виконання місцевими органами виконавчої 
влади норм, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а 
саме: 

−планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів; 

−моніторинг результативності дії регуляторних актів та їх перегляд; 

−оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності; 

- Запровадження сучасних інформаційних систем „тач-скринів”; 

- Захист прав та інтересів субєктів підприємницької діяльності; 

−удосконалення матеріально-технічного забезпечення та активізація процедури реєстрації та видачі необхідних документів 
дозвільного характеру за принципом “єдиного вікна”; 

 Мета: здійснення конкретних практичних заходів із вдосконалення нормативно-правової бази та впорядкування регулювання 
підприємницької діяльності забезпечить стабільну правову основу для ефективного розвитку підприємницької діяльності, 
спростить порядок започаткування підприємницької діяльності. 

Вартість 
(тис.гривень) 

№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу  Термін 
виконання 

Відповідальні виконавці  Джерела 
фінансування 

2013р 2014р 
1 2 3 4 5 6 7 
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Вартість 
(тис.гривень) 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. 

Забезпечення вимог 
чинного 
законодавства при 
здійсненні засад 
регулювання 
підприємницької 
діяльності при 
прийнятті 
регуляторних актів 
 
Поліпшення якості 
законодавчої та 
нормативної бази, 
що регулює 
підприємницьку 
діяльність. 
Прозорість 
підготовки та 
прийняття рішень 
міськвиконкому та  
міської ради 

1.1.Погодження проектів місцевих 
регуляторних актів з Представництвом 
Державного комітету України з питань 
регуляторної політики та 
підприємництва у Закарпатській області 
та  із Закарпатським обласним 
територіальним відділенням 
Антимонопольного комітету України; 

 
 
Забезпечення аналізу та підготовку 

пропозицій до законодавчих та 
нормативно-правових актів, що 
регулюють підприємницьку діяльність 

- оприлюднення в засобах масової 
інформації проектів регуляторних актів; 

- проведення відкритих обговорень 
проектів регуляторних актів за 
обов’язковою участю представників 
громадськості; 

- систематичне проведення 
консультацій із суб’єктами 
господарювання щодо питань, 
пов’язаних з регуляторною політикою у 
сфері господарської діяльності. 

Постійно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постійно 
 

Управління та  відділи 
міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управління та  відділи 
міської ради 

Газета „Ужгород” 

Фінансування 
не потребує.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фінансування 
не потребує 
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Вартість 
(тис.гривень) 

  3. Підвищення 
ефективності 
діяльності 
дозвільних центрів. 

 Запровадження сучасних 
інформаційних систем (тач-скринів), які 
сприятимуть у самостійному пошуку  
інформації. 

Постійно Обласний дозвільний 
центр, відділ 
інформаційно-
компютерного 

забезпечення, Центр 
надання адміністративних 

послуг та роботи із 
зверненням громадян  

Міський та 
обласний 
бюджети  

  
 
 
 
 
 
 

  4.  Використання можливостей місцевих 
засобів масової інформації для 
оперативного інформування суб’єктів 
підприємницької діяльності з питань 
впровадження дозвільної реформи, 
популяризації дозвільних центрів, 
роз’яснення порядку подачі та видачі 
документів дозвільного характеру за 
принципом організаційної єдності.  

Постійно Обласний дозвільний 
центр, газета „Ужгород” 

Фінансування 
не потребує 

  

5. Створення центрів 
надання 
адміністративних 
послуг та роботи із 
зверненням 
громадян 

Спрощення процедури отримання 
адміністративних послуг та підвищення 
якості їх надання 

Постійно Центр надання 
адміністративних послуг та 

роботи із зверненням 
громадян 

Державний та 
міський бюджет

  

6. Продовження та 
удосконалення 
роботи по 
реєстрації суб’єктів 
під-приємницької 
діяльності та 
започаткування 
власної справи 

Проведення роз’яснювальної роботи 
серед населення щодо започаткування 
власної справи . Зменшити витрати 
субєктів господарювання  на отримання 
інформації з Єдиного державного 
реєстру  юридичних  та фізичних осіб-
підприємців 

Постійно Міський центр зайнятості, 
відділ реєстрації суб'єктів 

підприємницької 
діяльності 

(Реєстраційна 
палата 

м. Ужгорода) 

Фінансування 
не потребує 

  

7. Створення 
сприятливих умов 
для ведення 

Забезпечення збалансованого, 
економічно-обгрунтованого підходу 
щодо встановлення ставок місцевих 

Постійно Фінансове управління, 
управління економіки та 

підприємництва, 

Фінансування 
не потребує 
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Вартість 
(тис.гривень) 

підприємницької 
діяльності 

податків і зборів для суб'єктів 
підприємницької діяльності 

громадські організації 

8.  Створення 
сприятливих умов 
здійснення 
підприємницької 
діяльності на 
ринках 

Захист прав та інтересів СПД, що 
здійснюють свою діяльність на ринках 
м.Ужгорода, шляхом укладання  
договорів між керівництвом ринків та 
СПД. 

2013- 
2014 роки 

 відділ торгівлі та 
захисту прав споживачів, 

Юридичнийвідділ 
міської ради 

Фінансування 
не потребує 

  

 
ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 

 Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва є одним з важливих завдань Програми. Заходи цього 
напряму Програми спрямовуються на досягнення мети – створення вільної і гнучкої системи фінансово-кредитної підтримки, 
спрощення доступу малих підприємств до кредитних та інвестиційних ресурсів. 

 Мета:розширення можливостей доступу суб’єктів малого підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів, потрібних для їх 
розвитку, передбачається виконати комплекс заходів за наступними напрямками: 

−виділення коштів з міського бюджету на розвиток малого підприємництва; 

−впровадження гнучкої інвестиційної підтримки, орієнтованої на інноваційну сферу діяльності. 

Вартість 
(тис.грн.) 

№ 
п/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці Джерела 
фінансування 

2013р 2014р 

1. Забезпечення 
доступу суб’єктів 
малого 
підприємництва до 
фінансових, 
матеріальних та 

1.1.Забезпечення вільного доступу 
суб’єктів малого підприємництва до 
участі у тендерах з проведення закупівлі 
товарів, робіт, послуг за державні кошти 
та конкурсах. 

2013-2014 роки Загальноміський 
постійно-діючий 
тендерний комітет, 

відділи та 
управління міської 

Залучені кошти   
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Вартість 
(тис.грн.) 

№ 
п/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці Джерела 
фінансування 

2013р 2014р 

інвестиційних 
ресурсів 

ради, 

Закарпатська 
Торгово-Промислова 

Палата 

  1.2.Інформування суб’єктів малого 
підприємництва щодо участі в обласних 
конкурсах: 
–бізнес-планів підприємницької 
діяльності серед молоді; 
– на звання “Кращий молодий 
підприємець року”; 
– на звання “Кращий роботодавець 
року” 
 

Постійно Громадські орга-
нізації, “Спілки 
підприємців”(за 

згодою), управління 
економіки та 

підприємництва, 
управління у 

справах культури, 
спорту, сім'ї та 
молоді, міський 
центр зайнятості, 
Закарпатська 
Торгово-

Промислова Палата 

Фінансування не 
потребує 

  

2. Фінансова 
підтримка 
безробітних 

Надання одноразової виплати всієї суми 
допомоги по безробіттю для організації 
власної підприємницької  діяльності 

2013-2014 роки Міський центр 
зайнятості 

Фонд загально-
обов'язкового та со 

ціального 
страхування 

України на випадок 
безробіття 

 

  

3. Кредитна 
підтримка за 
рахунок кредитних 
спілок, банківських 
установ 

Кредитування та мікрокредитування 
суб"єктів підприємництва кредитними 
спілками, банківськими установами 

Постійно Кредитні спілки, 
банківські установи, 

Закарпатська 
Торгово-Промислова 

Палата 

Власні та залучені 
кошти 
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Вартість 
(тис.грн.) 

№ 
п/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці Джерела 
фінансування 

2013р 2014р 
4. Створення фонду 

для започаткування 
власної справи 

Створення та підтримка 
„Поновлювального Фонду 
мікрокредитування м.Ужгорода”  

2013-2014 роки Фінансове 
управління, 
управління 
економіки та 

підприємництва, 
Закарпатський фонд 

підтримки 
підприємництва 

„ТЕС Фонд”, 
банківські установи 

(за згодою) 

Міський бюджет, 
залучені кошти 

-------- 100,0 

 
ІІІ. Ресурсне, інформаційне, кадрове забезпечення, подальше формування інфраструктури 

підтримки підприємництва. 

 Головним завданням напряму є реалізація заходів із забезпечення спрощеного доступу підприємців до матеріально-технічних 
ресурсів, формування кадрового потенціалу та доведення до суб’єктів малого бізнесу ділової інформації. 

 Одним із завдань, які потрібно вирішити для активізації підприємницької діяльності є матеріально-технічне забезпечення. 
Матеріально-технічна підтримка передбачає створення виробничої інфраструктури підтримки малого підприємництва з метою 
збільшення випуску конкурентоспроможної продукції, підтримки вітчизняних товаровиробників, підвищення технологічного 
рівня виробництва та якості продукції суб’єктів малого підприємництва. 

 Пріоритетними завданнями для вирішення питання матеріально-технічного забезпечення підприємницьких структур є: 

−створення та поновлення баз даних нежилих приміщень, незавершеного будівництва, виробничих площ; 

−забезпечення доступу суб’єктів малого підприємництва до майнових баз даних; 

−забезпечення участі суб’єктів господарювання у Міжнародних економічних форумах, виставках та ярмарках; 
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−формування банку даних про потенційних інвесторів, потенційних замовників, експортні пропозиції, імпортні потреби. 

Вартість 
(тис.грн.) 

№ 
п/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці Джерела 
фінансування 

2013р 2014р 

1. Підвищення рівня 
знань населення  
щодо підприєм-
ницької діяльності 

1.1. Сприяння проведенню тематичних 
семінарів, нарад, навчань для 
підприємців 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013-2014 роки Управління та 
відділи міської ради, 
ДПІ в м.Ужгороді, 
Міський центр 
зайнятості, 
Закарпатська 
Торгово- 

Промислова Палата,  
інші установи та 

організації міста, які 
мають функції 
контролю (за 
згодою) 

Фінансування не 
потребує 

  

  1.2. Залучення безробітних на курси 
цільвого призначення (бізнес-
планування, менеджмент, маркетинг, 
бухгалтерський облік) 

2013-2014 
роки 

Міський центр 

зайнятості 

Фонд загально-
обов'язкового та 
соціального 
страхування 
України на 
випадок безробіття 

  

2. Підготовка, 
перепідготовка 
кадрів із числа 
безробітних 

2.1. Розширення переліку професій для 
підготовки та перенавчання незайнятого 
населення 

 

2013-2014 
роки 

Міський центр 
зайнятості, 

Закарпатська 
Торгово- 

Промислова 
Палата 

Фонд загально-
обов'язкового та 
соціального 
страхування 
України на 
випадок безро-
біття 

  

  2.2. Сприяння створенню в усіх сферах 
економічної діяльності нових робочих 
місць 

2013-2014 роки Міський центр 
зайнятості, 
Закарпатська 
Торгово- 

Залучені кошти   



 19

Вартість 
(тис.грн.) 

№ 
п/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці Джерела 
фінансування 

2013р 2014р 

Промислова 
Палата,Рада 
роботодавців 

  2.3.Проведення "ярмарків (міні-
ярмарків) вакансій", "днів відкритих 
дверей" та просвітницької роботи 
„Основи підприємницької діяльності” із 
випускниками шкіл та молоді 

2013-2014 роки Міський центр 
зайнятості, 
Закарпатська 
Торгово- 

Промислова Палата 

Фонд загально-
обов'язкового та  
соціального 
страхування 
України на випадок 
безробіття 

  

3. Інформаційне 
забезпечення  
підприємництва 

3.1. Висвітлення в засобах масової 
інформації (газеті Ужгород), питання 
приватизації об’єктів державної й 
комунальної власності. 

Проведення виставок, ярмарок, 
семінарів та інших заходів, залучення їх 
до участі у форумах, виставкових  
заходах України та за кордоном 

Постійно Департамент 
міського 

господарства, 

 

Управління 
економіки та 

підприємництва, 
Закарпатська 
Торгово- 

Промислова Палата 

Фінансування не 
потребує 

  

  3.2.Проведення консультацій субєктів 
підприємницької діяльності для надання 
розяснень та інформацій  

Постійно Управління та 
відділи міської ради, 

Міський центр 
зайнятості, ДПІ в 
м.Ужгороді, 
Закарпатська 
Торгово- 

Промислова Палата 

Фінансування не 
потребує 

  

  3.3. Проведення нарад, круглих столів із 
субєктами підприємницької діяльності   

Згідно 
календарного 

плану 

Управління та 
відділи міської ради, 
ДПІ в м.Ужгороді, 
Міський центр 

Фінансування не 
потребує 
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Вартість 
(тис.грн.) 

№ 
п/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці Джерела 
фінансування 

2013р 2014р 

зайнятості, інші 
установи та 

організації міста, які 
мають функції 
контролю 

  3.4. Проведення телефонної „гарячої 
лінії” з питань підприємництва 

Постійно Управління 
економіки та 

підприємництва 

Фінансування не 
потребує 

  

  3.5. Створення в газеті „Ужгород” 
рубрики ( для висвітлення діяльності 
кращих СПД, розміщення корисної 
інформації для підприємців, тощо) 

Постійно Відділу 
інформаційних 
технологій та 
зв’язків з 

громадськістю, 
Управління 
економіки та 

підприємництва, 
газета „Ужгород” 

Фінансування не 
потребує 

  

  3.6. Створення та постійне оновлення 
„Інформаційного куточка 
підприємця”,який буде містити 
інформацію про зайняття 
підприємницькою діяльністю, зміни в 
законодавстві, про заходи що 
організовуються та проводяться в 
Україні та закордоном, тощо. 

Постійно Ужгородська міська 
рада, Закарпатська 

Торгово- 
Промислова Палата , 
ДПІ у м.Ужгороді, 
Міський центр 
зайнятості, 
Обласний 

дозвільний центр, 
Реєстраційна палата 

м.Ужгорода, 

   

  3.7. Проведення інформаційної роботи з  
СПД та контроль щодо необхідності 
встановлення спеціальних платіжних 
засобів( Пост –термінал) 

2013-2014 роки Відділ торгівлі та 
захисту прав 
споживачів, 

Національний банк 
України в 

Власні кошти   
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Вартість 
(тис.грн.) 

№ 
п/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці Джерела 
фінансування 

2013р 2014р 

м.Ужгороді, ДПІ в 
м.Ужгороді 

4. Забезпечення 
ресурсної 
підтримки 
суб’єктів малого 
підприємництва 

 

Створення бази даних та сприяння 
вільному доступу суб’єктів 
підприємницької діяльності до  
інформації про комерційні пропозиції, 
наявні вільні офісні, виробничі 
приміщення, оснащення і земельні 
ділянки, які пропонуються в оренду або 
придбання на території міста, порядок і 
процедури отримання права власності 
або користування та налагодження 
системи їх передачі. 

 

Постійно Департамент 
міського 

господарства, 
Закарпатська 
Торгово- 

Промислова Палата, 

Фінансування не 
потребує 

  

5.  Залучення малого та  середнього 
підприємництва на ринок житлово-
комунальних послуг для створення 
конкурентного середовища та 
покращення якості надання послуг 

2013-2014 роки Департамент 
міського 

господарства, 
 

Фінансування не 
потребує 

  

6. Організація та 
проведення «Дня 
підприємця» 

 

6.1.Організація та проведення «Дня 
підприємця» з визначення кращих 
підприємців міста в номінаціях: 

 «Краще мале підприємство року»; 

 «Краща жінка підприємець року»; 

 «Кращий молодий підприємець року». 

„Кращий платник податків” 

Перша неділя 
вересня 2013 р. 

Перша неділя 
вересня 2014 р. 

 

Управління 
економіки та 

підприємництва, 
Закарпатська 
Торгово- 

Промислова Палата 
ДПІ в м.Ужгороді 

Міський бюджет   
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Вартість 
(тис.грн.) 

№ 
п/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці Джерела 
фінансування 

2013р 2014р 

  6.2. Проведення конкурсу якості 
продукції (товарів, послуг) – „10 
кращих товарів Ужгорода” 

Липень 2013р. 

Липень 2014 р. 

Відділ торгівлі та 
захисту прав 
споживачів 

Міський бюджет   

 
IV.Цільові проекти та пілотні програми 

 
№ 
п/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Вартість 
(тис.грн.) 

1. Реалізація проекту 
транскордонного 
співробітництва 
"Партнерський 
проект розвитку 
спільного 
туризму,який 
базується на 
молодіжному 
спорті та 
розважальних 
центрах" 

- реєстрація проекту в Міністерстві 
Економічного Розвитку та Торгівлі 
України; 
- будівництво міського центру 
велосипедного туризму; 
- створення інформаційного веб-сайту 
проекту;  
- підготовка і друк інформаційних 
буклетів; 
- виготовлення та встановлення 
інформаційних білбордів; 

 - виготовлення та    монтаж 
велостоянок 

2013-2014 Відділ інвестицій 
інновацій, розвитку 
та туризму; 
Баранинська 
сільська рада 

Міський бюджет та 
грантові кошти 

615, 92 

2. Реконструкція 
каналізаційно-
очисних споруд 
міста 

- спорудження і запуск в експлуатацію 
нової лінії очисних споруд КП 
"Водоканал" м. Ужгорода 

2012-2016 Відділ інвестицій, 
інновацій, розвитку 
та туризму 
КП "Водоканал" 
Агенція "Центр 
розвитку інвестицій, 
інновацій та 
туризму" 

Кошти бюджету 
міста, обласного 
бюджету, 
Державного 
бюджету України 
та інших джерел 
передбачених 
чинним  
законодавством 
України   

7 600,00 
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3. Реалізація 
"Програми 
модернізації мереж 
зовнішнього 
освітлення  міста 
Ужгород на 2012-
2016 роки" 

Виконання робіт з реконструкції, 
капітального ремонту мережі 
зовнішнього освітлення 

2012-2016 Департамент 
міського 
господарства 
КП Уж-світло" 

Кошти бюджету 
міста, обласного 
бюджету, 
Державного 
бюджету України 
та інших джерел 
передбачених 
чинним  
законодавством 
України   

38 594, 889 
 

4. Розробка та 
реалізація 
сучасного 
механізму збору 
побутових відходів 
по місту Ужгород 

- виділення міськрадою земельної 
ділянки для розміщення 
сміттєсортувального комплексу; 
- розробка технічної документації на 
будівництво комплексу; 
- встановлення, монтаж обладнання 
сміттєсортувального комплексу; 
- встановлення на комплексі лінії з 
утилізації ПЕТ-пляшок та упаковок; 
- встановлення лінії пресування та 
пакування відходів, що будуть 
вивозитися на полігон; 
- придбання спецавтотранспорту та 
спецтехніки. 

2013 Підприємство "AVE" 
/Австрія/ 
Департамент 
міського 
господарства 

Кошти бюджету 
міста, обласного 
бюджету, 
Державного 
бюджету України 
та інших джерел 
передбачених 
чинним  
законодавством 
України   

45, 853 

5. Реалізація 
"Програми 
енергоефективності 
та 
енергозбереження  
міста Ужгород 
на 2012-2015 роки 

- зменшення обсягу технологічних 
витрат і втрат енергоресурсів у 
результаті модернізації  та 
реконструкції обладнання; 
- впровадження сучасних 
енергоефективних технологій ; 
- удосконалення системи державного 
управління та популяризації 
енергоефективності; 
- санація будівель. 

2012-2015 

Відділ 
інвестицій,інновацій, 
розвитку та туризму; 
відділ капітального 
будівництва; 
Департамент 
міського 
господарства  

Кошти бюджету 
міста, обласного 
бюджету, 
Державного 
бюджету України 
та інших джерел 
передбачених 
чинним  
законодавством 
України   

   13 313,7 

6. Загальна вартість програми на 2013-2014 роки: 60 270,362 тис.грн. 

 



 24

 


	Ришення-виконк
	програма 2013-2014 на виконком

