
 
 

 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

___________________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 6413-79-VII 

 
м. Ірпінь                 від 19 березня 2020 року 

 

Про хід виконання Програми  

розвитку малого та середнього 

підприємництва в місті Ірпені та 

селищах Ворзель, Гостомель,  

Коцюбинське на 2019-2021 роки 

за підсумками 2019 року 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу економіки Демченко С.А. 

про хід виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва 

у місті Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019-2021 

роки за підсумками 2019 року, враховуючи висновок постійної депутатської 

комісії з питань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення, керуючись 

Законами України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку 

малого підприємництва в Україні» та «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Ірпінська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про хід виконання Програми розвитку малого та 

середнього підприємництва в місті Ірпені та селищах Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське на 2019-2021 роки за підсумками 2019 року 

взяти до відома (додається). 

2. Відділу економіки вжити заходів з оприлюднення даного рішення на 

офіційному сайті Ірпінської міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення 

та заступника міського голови за розподілом обов’язків. 

 

 

В.о. міського голови –                  /підпис/                             Андрій ЛІТВИНОВ 

секретар ради 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Ірпінської міської ради 

№6413-79-VII від «19» березня 2020р. 

 

Інформація 

про хід виконання Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в місті Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2019-2021 за підсумками 2019 року 
 

На виконання Комплексної програми розвитку малого підприємництва у 

Київській області була затверджена міська Програма розвитку малого та 

середнього підприємництва в місті Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2019-2021 роки. 

У Програмі враховані положення Законів України «Про Національну 

програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про розвиток та 

державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» та інших 

нормативно-правових документів щодо регулювання та розвитку 

підприємництва. 

За даними ГУ ДПС у Київській області, станом на 01.01.2020 року у 

місті Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське налічується 11905 

зареєстрованих суб’єктів малого та середнього підприємництва - платників 

податків, у тому числі 4617 - юридичних осіб (що на 255 од. більше у 

порівнянні з показником 2018 року) та 7288 - фізична особа-підприємець (що 

на 677 од. більше у порівнянні з показником 2018 року)(Діаграма 1). 

Серед загальної кількості 

зареєстрованих суб’єктів малого та 

середнього підприємництва по 

м.Ірпінь значну частину складають 

мікропідприємства (підприємства з 

середньою кількість працюючих до 

10 осіб та чистим доходом від 

реалізації продукції(товарів, робіт, 

послуг) – до 700 тисяч євро). Їх 

кількість у 2019 році складає 11639 

одиниць та щороку збільшується.  

Зростання кількості мікропідприємств частково можна пояснити певним 

«подрібненням» впродовж останніх років як середніх, так і малих 

підприємств. 

Загалом по Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості 

мікропідприємств. Це свідчить про запровадження для мікропідприємств 

порівняно привабливіших умов ведення бізнесу, які переважно визначаються 

диференційованим підходом в застосуванні спрощеної системи 

оподаткування, а також більшою «гнучкістю» мікробізнесу до диверсифікації 

видів діяльності в критичних умовах. Саме такі тенденції у розвитку 

підприємництва характерні і для м. Ірпінь.  

Поряд з цим, одним з вагомих показників розвитку малого 

підприємництва, яким визначається сприятливість бізнес-середовища є 

Діаграма 1 
Кількість зареєстрованих суб’єктів малого 

та середнього підприємництва, од. 
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Діаграма 3 
Обсяг реалізованої продукції (товарів, 

послуг) малих підприємств по м. Ірпінь, 

млн.грн 
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кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення. По м. Ірпінь 

їх кількість складає близько 110 одиниць. Цей показник для м. Ірпінь 

залишається стабільним протягом багатьох років, не дивлячись на те, що 

чисельність населення зростає. Це ще раз підтверджує, що умови для 

започаткування бізнесу досить сприятливі. Населення, яке прибуває до міста 

та селищ, започатковує свої бізнеси і створює саме мікропідприємства. 

Кількість зайнятих працівників 

на підприємствах за останніми 

статистичними даними на 

01.01.2019 року становила – 13421 

осіб (на 01.01.2018 року 12950 осіб), 

що на 471 особу більше за показник 

попереднього року. Що стосується 

працівників зайнятих саме на малих 

підприємствах, то на 01.01.2019 

року їх кількість становила – 4626 

осіб, що на 271 особу більше за 

показник попереднього року 

(Діаграма 2). 

Слід зазначити, що показник надходжень від діяльності малого та 

середнього підприємництва за 2019 рік склав 901,3 млн.грн. (у т.ч. по 

мікропідприємствах 305,2 млн.грн., по малих підприємствам – 235,1 млн. грн. 

та по середніх підприємствам – 361,0 млн.грн.).  

Частка надходжень від малого та середнього підприємництва до 

бюджетів усіх рівнів за 2019 р. по м. Ірпінь складає 3,06% (з них: мікро - 

1,04%, малі – 0,8% та середні – 1,22%).  

Основний позитив динаміки розвитку малого підприємництва в м. Ірпінь 

відбувся за рахунок мікробізнесу. 

Обсяг реалізованої продукції 

(товарів, послуг) малих підприємств 

по м. Ірпінь станом на 01.01.2019 

року складав 4996,0 млн.грн., що 

перевищує показник попереднього 

року на 828,0 млн.грн. (Діаграма 3). 

При цьому, частка обсягу 

реалізованої продукції малих 

підприємств до загального обсягу 

реалізації продукції підприємствами 

м. Ірпінь станом на 01.01.2019 року 

склала 29,2%. 

Підтримка з боку органів місцевої влади полягала, зокрема, у наданні 

малим підприємствам та фізичним особам-підприємцям міста приміщень в 

оренду. Так, у 2019 році 179 суб’єктам підприємницької діяльності передано 

в оренду 19147,6 кв.м. приміщень. Підприємці, які реєстрували свій бізнес у 

м.Ірпінь, отримували можливість орендувати земельні ділянки за пільговими 

ставками. 

Діаграма 2 
Кількість зайнятих працівників на 

підприємствах м. Ірпінь, осіб 
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Для стимулювання самозайнятості населення, підприємницької 

ініціативи безробітним з числа застрахованих осіб, які виявили бажання 

проводити підприємницьку діяльність, виплачується допомога по безробіттю 

одноразово для організації такої діяльності. За 2019 рік 9 осіб на суму 484,0 

тис.грн. отримали виплату допомоги по безробіттю одноразово для 

організації підприємницької діяльності. 

Роботодавцю, який працевлаштовує за направленням центру зайнятості 

на нове робоче місце громадян, які мають додаткові гарантії в сприянні 

працевлаштуванню та яким надано статус безробітного, строком не менше 

ніж на два роки щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну 

особу за місяць, за який він сплачений. Суб'єктам малого підприємництва, які 

працевлаштовують безробітних строком не менше ніж на два роки за 

направленням центру зайнятості на нові робочі місця в пріоритетних видах 

економічної діяльності також щомісяця компенсуються фактичні витрати у 

розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений. За 2019 рік 

отримали компенсацію ЄСВ 7 роботодавці на суму 64,8 тис.грн. З початку 

року працевлаштовано 8 осіб на нові робочі місця, з наданням компенсації 

ЄСВ. Сімом роботодавцям надано компенсацію витрат на оплату праці за 

працевлаштування внутрішньо-переміщених осіб (ВПО) на суму 150,0 

тис.грн. 

В Ірпінському міському центрі зайнятості оснащено просторово-

інформаційні сектори з професіографічними довідниками, описами професій, 

нормативною базою та іншою літературою для зайняття підприємницькою 

діяльністю. В зазначених куточках розташовано базу бізнес планів та карту 

розвитку підприємництва в межах обслуговування центру зайнятості, що 

допомагає вирішити питання організації підприємницької діяльності та 

відкрити власну справу. Окрім того, для успішного складання бізнес ідеї в 

комп’ютерах вільного доступу шукачів роботи розміщено фінансові відео 

курси та техніки написання бізнес планів. 

Протягом 2019 року проведено 247 профінформаційних та 

профконсультаційних заходів (семінари та тренінги) із залученням 

незайнятого населення до ведення бізнесу та провадження підприємницької 

діяльності. Фактично участь у заходах взяло 5978 осіб. 

Під час надання таких послуг до профінформаційних групових заходів 

(тренінгів) залучаються особи, які запровадили власну справу за сприяння 

служби зайнятості та можуть поділитися позитивним досвідом співпраці, а 

також інші підприємці, які можуть надати консультації провадження 

підприємницької діяльності та інші питання щодо визначення перспективи 

організації власної справи, отримання необхідних знань з основ 

підприємницької діяльності, рекомендації складання бізнес-плану. Протягом 

2019 року проведено 6 тренінгів із циклу «Як розпочати власну справу», в 

якому взяли участь 60 осіб. 

Служба зайнятості забезпечує надання безоплатних індивідуальних і 

групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької 

діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів 



державної влади у порядку, встановленому центральним органом виконавчої 

влади у сфері соціальної політики. Фахівці надають відповіді з питань 

реєстрації бізнесу, складання установчих документів, легалізації та 

патентування підприємницької діяльності, оподаткування, бухгалтерського 

обліку та звітності, можливості залучення фінансових ресурсів; основ 

фінансового менеджменту та маркетингу. Протягом 2019 року надано 6 

групових та 43 індивідуальних консультацій з питань організації та 

провадження підприємницької діяльності. 

Водночас, Ірпінський міський центр зайнятості приймає участь у роботі 

громадського проекту масових відкритих онлайн курсів «Prometheus» 

(http://prometheus.org.ua). У співпраці з викладачами вищих навчальних 

закладів України створено та розміщено на онлайн-платформі проекту цикли 

масових відкритих онлайн курсів. Одним із циклів курсу є 

«Підприємництво», що дає змогу дізнатися про те, як створити власний 

бізнес чи технологічний стартап в Україні.  

Формування розгалуженої інфраструктури підтримки малого та 

середнього підприємництва є принципово важливим фактором для розвитку 

підприємницької діяльності, ефективність якої сприяє підвищенню 

інвестиційної привабливості регіону, залученню вітчизняних та закордонних 

інвестицій, застосуванню передових технологій тощо. 

У 2019 році проводилася робота, спрямована на удосконалення мережі 

інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, яка 

передбачає удосконалення роботи діючих об’єктів інфраструктури, які 

надають фінансові, матеріально-технічні, інформаційні, технологічні, 

консультативні, маркетингові, кадрові та освітні послуги. 

Разом з тим слід відмітити, що в 

місті існує потреба як у розширенні 

інфраструктури підтримки малого і 

середнього підприємництва, так і у 

підвищенні рівня якості послуг, які 

надаються.  

На даний час, серед об’єктів 

інфраструктури підтримки 

підприємництва у м. Ірпінь: 1 - фонд 

підтримки підприємництва, 2 – 

інвестиційні фонди (компанії), 1 – 

бізнес-центр та 4 – громадські об’єднання підприємців: ГО «Підприємці 

Приірпіння», ГО «Федерація роботодавців Ірпінського регіону», ГС 

«Ірпінська агенція розвитку» та ГО Проектний офіс «І-СМАРТ» (Діаграма 4). 

З метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, 

подолання адміністративних бар’єрів, скорочення термінів отримання 

документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності у 

приміщенні Ірпінської міської ради працює Центр надання адміністративних 

послуг (Прозорий офіс), діяльність якого спрямована на надання можливості 

суб’єктам господарської та підприємницької діяльності в одному місці 

здавати необхідні документи та отримувати дозволи і погодження для 
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                                             Діаграма 4  
Об'єкти інфраструктури підтримки 

підприємництва у м. Ірпінь, од 

бізнес-центри 

громадські об’єднання 
підприємців 

інвестиційні фонди 
(компанії) 

фонд підтримки 
підприємництва 



проведення господарської чи підприємницької діяльності. Всього з початку 

року до ЦНАПу надійшло 39638 звернень, надано 20017 консультацій. 

Навчання веденню бізнесу школярів та мешканців міста є одним з дієвих 

інструментів розвитку підприємництва, особливо для підлітків, які, наразі, 

потребують профорієнтаційної участі в їх вихованні та загостренні їхньої 

уваги на можливості в майбутньому розвивати власні комерційні проекти, 

професії чи виробництва. Саме тому вже другий рік поспіль проводиться 

навчання у школі грантрайтингу «IrpinGrantsSchool». Протягом жовтня-

листопада 2019 року 25 учасників вивчали теоретичний курс з основ 

економіки, фінансів, юриспруденції і бізнес планування та практичних 

кейсів, а по завершенню самостійно підготували повноцінні бізнес-плани 

своїх проектів та отримали Сертифікати про проходження курсу. 

Водночас школярі та студенти міста також отримали можливість 

прийняти участь в проекті бізнес-гри в реальних умовах «БізнесПРОФІ». 

Кожен навчальний заклад міста представив 4-5 школярів/студентів, з яких 

було сформовано команди. В листопаді та грудні 2019 року команди мали 4 

навчальні блоки, під час яких вони створювали свої бізнес-проекти та 

оцінювали їх планову діяльність в реальних умовах, а по завершенню 

презентували власні бізнес-проекти. 

На виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва 

в місті Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське та з метою 

забезпечення розвитку малого та середнього підприємництва у грудні 2019 

року проведено бізнес-форум у тісній співпраці з ГО «Ірпінська агенція 

розвитку» та Департаментом економічного розвитку і торгівлі КОДА. На 

форумі були розкриті актуальні питання щодо участі в розробці 

інвестиційних проектів та можливостей грантових програм для місцевих 

представників бізнесу і стартаперів, а професійні спікери розкрили 

практичний досвід та знання ведення бізнесу в сучасних законодавчих 

умовах. 

Суб’єктам малого та середнього підприємництва надається доступ на 

рівних можливостях до участі у процедурах державних закупівель. Ресурсне 

та інформаційне забезпечення малого підприємництва передбачає заходи 

щодо створення механізму рівних можливостей для всіх суб’єктів 

підприємницької діяльності у використанні природних та рекреаційних 

ресурсів, забезпеченні виробничими площами, земельними ділянками для 

розміщення виробництва. Сектором комунального майна управління 

інфраструктури, розвитку інвестицій та житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради створено базу даних 

невикористаних нежитлових приміщень комунальної форми власності, що 

пропонуються для передачі в оренду або на продаж суб’єктам 

підприємництва. Дану інформацію розміщено в мережі Інтернет на офіційній 

веб-сторінці міста та постійно оновлюється. 

В межах забезпечення єдиної державної регуляторної політики на 

офіційному веб-сайті Ірпінської міської ради протягом 2019 року 

оприлюднено та обговорено з представниками громадськості на засіданнях 

робочої групи 4 проекти регуляторних актів, проведено 6 базових, 6 



повторних та 1 періодичне відстеження. На офіційному веб-сайті Ірпінської 

міської ради у розділі «Регуляторна політика» ведеться їх реєстр.  

Для забезпечення ефективного співробітництва підприємницьких 

структур міста з міськвиконкомом в проведенні державної політики з питань 

розвитку підприємництва при виконкомі створені та діють Міжгалузева рада 

підприємців та Координаційна рада з питань розвитку підприємництва.  

Отже, незважаючи на проблеми державного рівня: складної суспільно-

політичної ситуації, що склалася в країні, здешевлення національної валюти, 

підвищення цін на природний газ та електроенергію, нестачу власних 

оборотних активів, слабкого інтересу інвесторів до розвитку бізнесу, заходи 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Ірпені та 

селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019-2021 роки в цілому 

виконані. 

 

 

В.о. міського голови-                  /підпис/                    Андрій ЛІТВИНОВ 

секретар ради                                        


