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ВСТУП
Програма розвитку малого та середнього підприємництва в м. Ірпінь та
селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019-2021 роки (далі –
Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про розвиток та
державну підтримку малого і середнього підприємництва», «Про стимулювання
розвитку регіонів», «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в
Україні».
У Програмі враховані положення Законів України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про Національну
програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про
затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст», Указів
Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших
програмних, законодавчих та нормативно-правових документів щодо
регулювання та розвитку малого підприємництва.
Програма розвитку малого підприємництва в м. Ірпінь та селищах
Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019-2021 роки тісно пов’язана з
Програмою соціально-економічного та культурного розвитку і є логічним
продовженням Програми розвитку малого підприємництва в м. Ірпінь та
селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017-2018 роки.
Програма спрямована на досягнення показників, визначених Програмою
соціально-економічного та культурного розвитку м.Ірпінь та селищ Ворзель,
Гостомель, Коцюбинське на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 20192021 роки та Стратегічним планом економічного розвитку Ірпінського регіону
на період до 2020 року.

1. Паспорт Програми
Таблиця 1
Характеристика Програми розвитку малого та середнього підприємництва в
м.Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019-2021 роки
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

7.1

Загальна характеристика
Загальна кількість населення (за
даними Головного управління
статистики у Київській області
станом на 01.10.2018 р.)
довідково: внутрішньо-переміщені
особи (станом на 24.10.2018р.)
Дата затвердження Програми
Головний розробник Програми:

94346 чол.

8860

2018 рік
Відділ економіки виконавчого комітету
Ірпінської міської ради
Співрозробники:
1. Структурні підрозділи виконавчого комітету
міської ради.
2. Ірпінський міський центр зайнятості.
3. Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ ГУ
ДФС у Київській області.
4. Управління Пенсійного фонду України у місті
Ірпені Київської області.
5. Громадські об’єднання підприємців.
Головна мета програми: поліпшення бізнес-клімату в місті, запровадження нових
ефективних форм співпраці виконавчих органів міської ради та суб’єктів
підприємництва на засадах соціального партнерства задля стійкого функціонування і
розвитку малого підприємництва та економічного зростання міста.
Перелік пріоритетних завдань Програми:
– формування умов для зростання кількості суб’єктів малого підприємництва,
підвищення конкурентоздатності даного сектору економіки;
– розвиток інфраструктури підтримки малого підприємництва, що розширить доступ
суб’єктів підприємництва до необхідних послуг та ресурсів;
– використання незадіяних виробничих площ із залученням вітчизняних та іноземних
інвесторів до реалізації перспективних інвестиційних проектів;
– сприяння суб’єктам малого підприємництва, товаровиробникам у просуванні власної
продукції шляхом проведення ярмарково-виставкових заходів;
– надання організаційної, інформаційної та консультаційної підтримки суб’єктам малого
підприємництва;
– збільшення податкових надходжень до бюджету міста від діяльності суб’єктів малого
підприємництва.
Очікуваний кінцевий результат від Вихідні дані
Очікувані результати
реалізації Програми в динаміці змін на початок
2019
2020
2021
цільових показників
дії
Програми
Кількість суб'єктів малого
10624
11300
11900
12000
підприємництва (юридичних та
фізичних осіб - підприємців)
(одиниць):
Кількість юридичних осіб (осіб):
4249
4360
4450
4550
мікро
4027
4127
4212
4308
малі

166

175

178

180

середні

56

58

60

62

Кількість фізичних осіб-підприємців
(осіб):
мікро

7.2

7.3

7.4
7.5
7.6

7.7

6375

6550

6700

6800

6366

6539

6687

6785

малі

8

9

10

11

середні

1

2

3

4

9169

9400

9700

10000

892

900

920

940

100

102

104

105

---

---

---

---

---

---

---

---

534,8
(за даними
Ірпінського
відділення
Вишгородсь
кої ОДПІ ГУ
ДФС у
Київській
області
станом на
01.10.2018
р.)
55,4
( за даними
фінансового
управління
станом на
01.10.2018 р.
)
2,7
(за даними
Ірпінського
відділення
Вишгородсь
кої ОДПІ ГУ
ДФС у
Київській
області
станом на
01.10.2018
р.)
9

540,0

545,0

550,0

62,05

65,50

67,5

3,0

3,2

3,4

10

10

10

Середньорічна кількість зайнятих
працівників у малому
підприємництві, (осіб) всього
Кількість малих підприємств (за
даними Головного управління
статистики у Київській області
станом на 01.01.2018 р.)
Кількість малих підприємств на 10
тис. населення (одиниць)
Кількість фермерські господарств
(одиниць)
Площа сільгоспугідь фермерських
господарств (з урахуванням
орендованих земель), тис. га
Надходження від малого та
середнього підприємництва до
бюджетів всіх рівнів, (млн. грн.)

7.8

- у т.ч. від суб’єктів малого та
середнього підприємництва, що
працюють по спрощеній системі
оподаткування. до бюджетів всіх
рівнів (млн. грн.)

7.9

Частка надходження від малого
підприємництва до бюджетів всіх
рівнів, %

7.10

Кількість об’єктів інфраструктури
підтримки малого підприємництва

7.11

7.12

7.13

8.

9.

10.

11.

(одиниць):
– бізнес-центри
--------– бізнес-інкубатори (Коворкінг «NZ»;
2
2
2
2
комунальний коворкінг «I-SMART»)
– лізингові центри
--------– фонди підтримки підприємництва
1
1
1
1
(«Ірпінський міський фонд підтримки
підприємництва»)
– небанківські фінансові кредитні
1
1
1
установи, у т.ч. кредитні спілки
– інвестиційні фонди та компанії
2
2
2
2
(Комунальне підприємство Київської
обласної ради «Київська регіональна
інвестиційна компанія»; державна
бюджетна установа «Київський
обласний центр з інвестицій та
розвитку»)
– інформаційно-консультативні
--1
1
1
установи
Громадські об’єднання підприємців
4
4
4
4
(Ірпінська міська організація
«Підприємці Приірпіння»;
громадська організація
«Федерація роботодавців Ірпінського
регіону»; Громадська спілка
«Ірпінська агенція розвитку»;
Інвестиційна Рада Ірпеня»)
Кількість безробітних, що пройдуть
170
200
200
200
підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації, (чол.)
Обсяги фінансування розвитку
214,8
200,0
724,88
853,48
малого підприємництва за рахунок
міського бюджету (заплановано у
Програмі), (тис. грн.)
Залучення суб’єктів МСП до
588/
600/
620/
630/
виконання робіт (послуг) за державні
23519,64
24000,0
24500,0
25000
кошти, (одиниць/тис. грн.)
Основні джерела фінансування Програми: міський бюджет; власні кошти виконавців
заходів Програми; кошти Фонду загальнообов’язкового соціального страхування на
випадок безробіття; банківські кредити; кошти громадських об’єднань підприємців.
Система організації контролю за виконанням Програми:
Контроль за виконанням Програми підтримки малого підприємництва в м. Ірпінь,
селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019-2021 роки проводиться постійною
депутатською комісією з питань житлово-комунального господарства, промисловості,
енергетики, транспорту, зв’язку та побутового обслуговування населення, заступником
міського голови, відділом економіки.
Термін реалізації Програми: з 01.01.2019 р. до 31.12.2021 р.

2. Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва в м. Ірпінь та селищах
Ворзель, Гостомель, Коцюбинське
За даними Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області,
станом на 01.10.2018 року у місті Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське
налічується 10624 зареєстрованих суб’єктів малого та середнього підприємництва платників податків, у тому числі 4249 - юридичних осіб (що на 578 од. більше у порівнянні з
аналогічним періодом 2017 року) та 6375 - фізична особа-підприємець (що на 327 од. більше
у порівнянні з 2017 роком - Діаграма 1).
Діаграма 1
Кількість зареєстрованих суб’єктів малого та
середнього підприємництва, од.
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Ірпінь значну частину складають
мікропідприємства, а саме 10393 од.
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 кількість малих підприємств на 10 тис. осіб
наявного населення. По м. Ірпінь їх кількість складає 110 одиниць (м. Біла Церква – 80 од., м.
Бориспіль – 113 од., м. Бровари – 131 од. та м. Буча – 106 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.
Чисельність зайнятих серед суб'єктів малого і середнього підприємництва постійно
змінюється і станом на 01.10.2018 року даний показник складає - 13186 чол., що на 2082 чол.
більше ніж за аналогічний період минулого року (Діаграма 2).
На малих підприємствах міста
станом на 01.01.2018 року працювало
4193
найманих
працівників
(включаючи штатних та позаштатних
працівників), що складало 4,6% від
загальної
кількості
найманих
працівників малих підприємств по
області. При цьому, частка кількості
найманих
працівників
на
підприємствах м. Ірпінь складала
32,8%.

Діаграма 2
Чисельність працюючих серед суб'єктів малого
і середнього підприємництва по м. Ірпінь
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Діаграма 3
Показник надходження від діяльності МСП
за 9 місяців 2018 року по містах Ірпінь, Біла
Церква, Бровари, Бориспіль та Буча

1500
1000
500
0
млн.грн.

м. Ірпінь
м. Біла Церква
м. Бровари
м. Буча
м. Бориспіль
м. Ірпінь
м. Буча

Слід зазначити, що показник надходжень
від діяльності МСП за 9 місяців 2018 року
склав
534,8
млн.грн.
(у
т.ч.
по
мікропідприємствах 182,8 млн.грн., по малих
підприємствам – 139,6 млн.грн. та по середніх
підприємствам – 212,4 млн.грн.) Якщо
порівняти аналогічний показник по таких
містах Біла Церква (1006), Бровари(1053,1),
Бориспіль(516,4), Буча(186,6), то можна
помітити, що м.Ірпінь займає середній рівень
показників (Діаграма 3)
Діаграма 4
Частка надходжень від малого та середнього
підприємництва до бюджетів усіх рівнів за 9
місяців 2018р в розрізі міст, (млн.грн. на душу
населення)

Якщо ж порівнювати дані по містах в
абсолютних і відносних величинах, то картинка
виглядає дещо інакше (Діаграма 4). Зокрема, По
м. Ірпінь
Білій Церкві показник в перерахунку на душу
м. Біла Церква
населення значно упав, тоді як по Ірпеню
м. Бровари
залишається на тому ж рівні.
м. Бориспіль
0,015
м. Буча
Зберігається позитивною й динаміка
0,01
нарощування цього показника. У 2016 році він
м. Бориспіль
0,005
складав 419,4 млн.грн., а у 2018 році на 115,4
м. Ірпінь
0
млн.грн. (або на 27,5%) більше.
млн.грн.
Частка надходжень від малого та
середнього підприємництва до бюджетів усіх
рівнів за 9 місяців 2018р. по м. Ірпінь складає 2,7% (з них: мікро - 0,9%, малі – 0,7% та
середні – 1,1%).
Основний позитив динаміки розвитку малого підприємництва в місті Ірпінь відбувся
за рахунок мікробізнесу.
Обсяг реалізованої продукції (товарів,
послуг) малих підприємств по місту Ірпінь
Діаграма 5
Обсяг реалізованої продукції малих підприємств по
станом на 01.01.2018 року складав 4168,8
м. Ірпінь від загального обсягу реалізованої продукції
млн.грн., (4,5%) від загального обсягу
малих підприємств по Київській області у порівняні
реалізованої продукції малих підприємств
з іншими містами, (%)
по області (м.Буча – 1,3%; м.Обухів –
м. Ірпінь 4,5%
2,2%; м.Фастів – 1,4%) (Діаграма 5).
м. Буча 1,3%
При цьому, частка обсягу реалізованої
м. Обухів 2,2%
м. Фастів 1,4%
продукції
малих
підприємств
до
м. Бориспіль 4,5%
загального обсягу реалізації продукції
Київська обл. 100%
підприємствами м. Ірпінь станом на
01.01.2018 року склала 26%.
Підтримка з боку органів місцевої влади полягала, зокрема, у наданні малим
підприємствам та фізичним особам-підприємцям міста приміщень в оренду. Так, станом на
01.10.2018 року 134 суб’єктам підприємницької діяльності передано в оренду 18755,95 кв.м.
приміщень. Підприємці, які реєстрували свій бізнес у м.Ірпінь, отримували можливість
орендувати земельні ділянки за пільговими ставками.
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 щомісяця
компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений. За період станом
на 01.10.2018 року продовжують отримувати компенсацію ЄСВ 2 роботодавця. З початку
року працевлаштовано 6 осіб на нові робочі місця, з наданням компесації ЄСВ. Одному
роботодавцю надано компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньопереміщеної особи (ВПО).
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 9 місяців 2018 року проведено 233 профінформаційних та
профконсультаційних заходи (семінари та тренінги) із залученням незайнятого населення до
ведення бізнесу та провадження підприємницької діяльності. Фактично участь у заходах
взяло 6529 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 з центром зайнятості та 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 9 місяців 2018
року проведено 7 тренінгів із циклу «Як розпочати власну справу», в якому взяли участь 77
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 звітного періоду надано 6 групових та 17 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 онлайнплатформі 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. Даний цикл складається з 8 напрямків: «Як створити
стартап»; «Підприємництво. Власна справа в Україні»; «Бізнес англійська»; «Маркетинг:
розробка та продаж пропозиції цінності»; «Вступ до Теорії обмежень та процеси мислення як
потужний підхід до управління бізнесом»; «Фінансовий менеджмент»; «Юридичні аспекти
створення та ведення бізнесу в Україні»; «Основи оподаткування в Україні».
Протягом 9 місяців 2018 року Ірпінським міським центром зайнятості направлено на
професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безпосередньо на
виробництві підприємств, організацій – 170 осіб. Основні напрямки навчання: менеджер,
кондитер, озеленювач, бухгалтерський облік і аудит, основи підприємницької діяльності,
продавець продовольчих товарів, кадровий менеджмент тощо.
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 проведення господарської чи
підприємницької діяльності. Всього з початку року до ЦНАПу надійшло 23907 звернень,
надано 9661 консультацію.
У 2018 році розпочала роботу перша в регіоні школа грантрайтингу «IrpinGrantsSchool»
за ініціативою ГС «Ірпінська Агенція Розвитку» та підтримки Ірпінської міської ради.
Виявили бажання навчатися в Школі 75 активних мешканців регіону. У результаті
конкурсного відбору 25 з них стали учасниками Школи і протягом трьох місяців працювали
з експертами міжнародного рівня в сфері грантрайтингу. Перше заняття було з навчального
модуля на тему «Фінансові інструменти підтримки бізнесу. Дотації ЄС та програми 20142020: Horyzon-2020, Cosme, Polska Wschodnia». Спікером зустрічі став Микола Смолінський,
президент Фундації Central European Academy Studies and Certification (CEASC), фахівець з
євроінтеграції, бізнес-тренер, експерт по роботі з європейськими дотаційними
інструментами.
Під час зустрічі учасники навчання мали можливість дізнатися про фінансові
інструменти підтримки бізнесу – дотації ЄС, програми 2014-2020, Horyzon-2020, Cosme,
Polska Wschodni та інституції оточення та підтримки бізнесу на території ЄС.
Другим реалізованим проектом за ініціативою ГС «Ірпінська Агенція Розвитку» у
цьому році став турнір для молоді «Business Profi». Турнір стартував на початку квітня.
Кожна команда-учасник отримала у своє розпорядження віртуальну компанію зі стартовим
капіталом. Напрямок роботи обрали однаковий для всіх – молочна продукція. Далі
відбувається найцікавіше. У комп’ютерній бізнес-симуляції ViAL+ учні проходять усі етапи
роботи підприємства: від виготовлення продукції до її реалізації і отримання прибутку.
Разом з тим учасники турніру опиняються в умовах, максимально наближених до реальних.
Із особливостями ринку, попитом, сплатою податків, українським законодавством тощо.
Турнір «Business Profi» тривав три тижні, по закінченню якого п’ять найкращих команд
майбутніх підприємців отримали солідні грошові нагороди. А переможець отримав змогу
представляти наше місто на Всеукраїнському бізнес-турнірі «Стратегія фірми» - 2018.
У 2017 році Ірпінь приєднався до проекту «Мери за економічне зростання» (M4EG) –
потужної ініціативи Європейського союзу в рамках Східного партнерства. Участь у проекті
сприяла більш глибокому аналізу потенціалу Ірпеня для поліпшення існуючого економічного
становища і стала імпульсом для розробки Плану економічного розвитку міста,
спрямованого саме на підтримку малого та середнього бізнесу. Вже у 2018 році в рамках
даного проекту було розроблено Стратегію економічного розвитку регіону, основною
рушійною силою якого є малий і середній бізнес.
Суб’єктам малого та середнього підприємництва надається доступ на рівних
можливостях до участі у процедурах державних закупівель. Станом на 01.10.2018 року із
суб’єктами малого підприємництва було укладено 588 договорів на виконання робіт (послуг)
за бюджетні кошти. Загальні обсяги замовлень у суб’єктів малого підприємництва за 9
місяців 2018 року (наростаючим підсумком) склали 23519,64 тис.грн., що на 10621,75
тис.грн. більше проти аналогічного періоду минулого року.
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 9 місяців 2018 року оприлюднено та обговорено з

представниками громадськості на засіданнях робочої групи 4 проекти регуляторних актів,
проведено 2 базових, 1 періодичне та 3 повторних 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.
Проблемними питання у сфері малого та середнього підприємництва залишаються:
- дефіцит власних фінансових ресурсів у суб’єктів малого та середнього
підприємництва та висока вартість кредитів, що надаються фінансово-кредитними
установами;
- відсутність державного стимулювання розвитку підприємництва;
- нерозвиненість небанківського сектору фінансових послуг;
- недостатній розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;
- недостатній рівень освіти працівників з питань сучасних методів господарювання.
3. Заходи програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямами підтримки
малого та середнього підприємництва
3.1. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької
діяльності
Перехід до більш прискореного розвитку малого підприємництва в місті та селищах,
перш за все, вимагає відповідної нормативно-правової бази, підвищення виконавчої
дисципліни щодо виконання нормативно-правових актів.
Одним із важливих завдань місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації
основних напрямів державної підтримки малого підприємництва є усунення правових та
адміністративних бар’єрів на шляху розвитку малого бізнесу. Місцеві органи виконавчої
влади під час розроблення проектів та прийняття власних регуляторних актів повинні
дотримуватись норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності».
Відповідно до цього Закону України регуляторна політика цілковито поширюється на
державне регулювання всіх господарських відносин. Адміністративні процедури з
підготовки й ухвалення регуляторних актів є обов’язковими для всіх регуляторних органів,
включаючи органи місцевого самоврядування, а суб’єкти господарювання, їх об’єднання,
представники бізнес-середовища та незалежні експерти виступають безпосередніми
учасниками регуляторного процесу.
Пріоритетними завданнями удосконалення правового забезпечення розвитку малого
підприємництва в місті та селищах є:
- чітке дотримання вимог регуляторної політики;
- підготовка пропозицій центральним органам державної влади з питань удосконалення
законодавства і нормативно-правової бази підприємництва;
- удосконалення методів податкової політики щодо суб’єктів підприємництва.
3.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва
Важливими умовами успішного виконання програми є об`єднання всіх можливих
фінансово-кредитних джерел фінансування та розбудова ефективної системи фінансовокредитної підтримки суб`єктів малого бізнесу. На цей час на ринку фінансових послуг для
суб`єктів малого бізнесу діє мережа установ, до яких належать: комерційні банки, лінії
мікрокредитування гарантійні та страхові компанії, 2 інвестиційні фонди (Комунальне
підприємство Київської обласної ради «Київська регіональна інвестиційна компанія» та
Державна бюджетна установа «Київський обласний центр з інвестицій та розвитку»).
На сьогодні на перший план виходять проблеми, пов`язані з істотним відставанням
формування фінансово-кредитної системи міста та селищ від вимог ринкової економіки, що
особливо позначається на підтримці сфери малого бізнесу. Тому одним з головних завдань

має стати створення в місті та селищах стабільної системи фінансово-кредитної підтримки,
спрощення доступу малих підприємств до фінансово-кредитних ресурсів.
Реалізація заходів щодо фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки дасть
можливість суб’єктам малого підприємництва отримати кредитні кошти через банки,
кредитні спілки, залучати власні кошти, а також інвестиції.
3.3. Ресурсна та інформаційна підтримка розвитку малого і середнього
підприємництва
Значна частина потенціалу малого бізнесу працює на потреби економіки міста та
селищ, у зв`язку з чим ресурсна підтримка малого підприємництва є невід`ємним
компонентом та конкретною допомогою на місцевому рівні.
Саме з цією метою в рамках реалізації Програми вживаються заходи щодо спрощення
процедур передачі нерухомого комунального майна в оренду, виділення земельних ділянок,
отримання дозволів на будівництво та реконструкцію об’єктів, періодичного перегляду
ставок та пільг з орендної плати для підприємців-початківців і тих суб`єктів підприємницької
діяльності, які працюють у пріоритетних напрямках; зареєстрували свій бізнес і сплачують
податки до бюджету м. Ірпінь.
Інформаційна підтримка передбачає: заходи щодо створення системи забезпечення
інформацією суб’єктів малого підприємництва з метою дерегуляції їх діяльності, підвищення
рівня захищеності перед контролюючими органами.
Джерелом інформації щодо товаровиробників та продукції, що виробляється в місті та
селищах суб’єктами підприємницької діяльності є регіональні, всеукраїнські та міжнародні
виставки-ярмарки.
Питання ринку праці, нововведень у податковому законодавстві, розвитку
підприємництва передбачається висвітлювати через місцеві засоби масової інформації,
шляхом проведення круглих столів, семінарів, брифінгів, конференцій тощо.

-

3.4. Формування інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва
Програмою передбачається:
створення міського інформаційно-консультаційного центру для підприємців;
розширення фінансових інституцій;
подальший розвиток мережі регіональних громадських об’єднань підприємців,
діяльність яких направлена на захист інтересів малого бізнесу;
залучення найактивніших керівників громадських об’єднань підприємців у роботі
«круглих столів», нарад, колегій, робочих груп;
висвітлення в засобах масової інформації роботи уже актуальних та проблемних
питань у сфері малого та середнього підприємництва.
4. Очікувані показники ефективності реалізації заходів програми
Очікувані результати Програми:
– збільшена кількості малих підприємств в розрахунку на 10 тис. наявного населення;
– збільшена кількість фізичних осіб - підприємців;
– збільшено частку реалізованої суб’єктами малого підприємництва продукції (робіт,
послуг);
– збільшено частку надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва до
бюджету міста;
– приріст робочих місць створених суб’єктами малого підприємництва.
5. Організація виконання Програми та контроль за її виконанням

Координацію діяльності щодо виконання основних заходів Програми здійснює відділ
економіки виконавчого комітету Ірпінської міської ради, який щоквартально до 15 числа

місяця, що настає за звітним кварталом, інформує Департамент економічного розвитку і
торгівлі Київської обласної державної адміністрації про хід її виконання.
Щорічно на засіданні міської ради заслуховується звіт про результати виконання
Програми за минулий рік.
В.о. міського голови-секретар ради

А.В. Попсуй

Додаток
ЗАХОДИ

щодо реалізації Програми розвитку малого та середнього підприємництва
в місті Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019-2021 роки
№
з/п

Пріоритетні
завдання

Заходи

1

2

3

Термін
виконання

Виконавці

4

5

Джерела
фінансування

Вартість тис.грн.
2019р.

2020р.

2021р.

6

7

8

9

Місцевий бюджет

15,0

15,0

15,0

І. Полегшення доступу МСП до ресурсів
1.1.

Сприяння
доступу до
фінансових
ресурсів

Участь в організації та проведенні
тематичених круглих столів (семінарів,
навчань, тренінгів, зустрічей) для
представників малого та середнього
підприємництва, у т.ч. з підготовки
грантових та кредитних заявок

Щопівроку
протягом дії
Програми

Відділ економіки;
структурні підрозділи
виконавчого комітету;
Громадська спілка
«Ірпінська агенція
розвитку»

ІІ. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності
2.1.

2.2.

Реалізація
державної
регуляторної
політики на
основі
активізації
взаємодії бізнесу,
органів влади і
громади

Проведення засідань місцевої
координаційної ради з питань розвитку
підприємництва та засідань міжгалузевої
ради підприємців

1 раз на
квартал

Виявлення адміністративних бар'єрів для
ведення підприємницької діяльності

Постійно

Забезпечення
прозорості
діяльності
місцевих органів

Анонсування інформації про заходи, що
проводяться спільно з суб’єктами
підприємництва на офіційному веб-сайті
Ірпінської міської ради

Проведення відкритих обговорень, круглих
столів, засідань дорадчих органів
виконавчої влади з метою обговорення
проектів регуляторних актів

Відділ економіки

Фінансування не
потребує

-

-

-

Відділ адміністраторів;
дозвільні органи

Фінансування не
потребує

-

-

-

Згідно плану
підготовки
проектів
регуляторних
актів

Відділ економіки;
безпосередні розробники
регуляторних актів

Фінансування не
потребує

-

-

-

2019-2021 роки

Відділ економіки; відділ
інформаційного
забезпечення

Фінансування не
потребує

-

-

-

№
з/п

Пріоритетні
завдання

Заходи

1

2

3

виконавчої
влади, органів
місцевого
самоврядування
відносно
суб’єктів
підприємництва

2.3.

Оптимізація
дозвільної
системи та
підвищення
ефективності
діяльності

Термін
виконання

Виконавці

4

5

Джерела
фінансування

Вартість тис.грн.
2019р.

2020р.

2021р.

6

7

8

9

Постійне оновлення електронних реєстрів
регуляторних актів та забезпечення
суб’єктам підприємництва та
громадськості доступу до них.
Забезпечення вільного доступу
громадськості та суб’єктів
підприємницької діяльності, їх
громадських організацій до інформації
органів державної влади та місцевого
самоврядування стосовно питань
впровадження регуляторної політики та
поліпшення бізнес середовища.

Постійно

Відділ економіки;
розробники
регуляторних актів

Фінансування не
потребує

-

-

-

Проведення перегляду діючих
регуляторних актів щодо відповідності їх
положень принципам державної
регуляторної політики

Постійно

Відділ економіки;
розробники
регуляторних актів

Фінансування не
потребує

-

-

-

Постійне оновлення розділу «Дозвільний
центр інформує» на офіційному веб-сайті
Ірпінської міської ради

Постійно

Відділ державної
реєстрації; дозвільні
органи; відділ
інформаційного
забезпечення

Фінансування не
потребує

-

-

-

Відділ економіки; відділ
державної реєстрації;
відділ адміністраторів;
громадські об’єднання
підприємців

Місцевий бюджет

У межах
коштори
су

У межах
коштори
су

У межах
коштори
су

Організація та проведення за участю
підприємців, громадських організацій та
місцевих дозвільних органів конференцій,
нарад, «круглих столів» та семінарів з
питань удосконалення дозвільної системи у
сфері господарської діяльності

2019-2021 роки

№
з/п

Пріоритетні
завдання

Заходи

1

2

дозвільного
центру

Термін
виконання

Виконавці

3

4

5

Забезпечення широкого використання
можливостей місцевих засобів масової
інформації для оперативного інформування
суб’єктів підприємницької діяльності з
питань впровадження дозвільної реформи,
популяризації дозвільного центру,
роз’яснення порядку видачі документів
дозвільного характеру за принципом
організаційної єдності

2019-2021 роки

Забезпечення оперативного розгляду скарг
та звернень підприємців

Висвітлення в засобах масової інформації
про роботу дозвільного центру, роз’яснень
щодо порядку видачі документів
дозвільного характеру
Удосконалення взаємодії дозвільних
служб, адміністратора, суб’єктів
підприємництва
2.4.

Підвищення
рівня знань
суб’єктів
підприємницької
діяльності

Висвітлення у засобах масової інформації
даних щодо встановлення розмірів ставок
фіксованого, єдиного податків та вартості
торгових патентів, рішень виконавчого
комітету та міської ради, що прямо чи
опосередковано пов’язанні із
підприємницькою діяльністю. Проведення
днів «відкритих дверей», «круглих столів»,
семінарів, консультацій з метою
роз’яснення суб’єктам підприємництва
діючих нормативно-правових актів.

Джерела
фінансування

Вартість тис.грн.
2019р.

2020р.

2021р.

6

7

8

9

Відділ державної
реєстрації; відділ
адміністраторів; місцеві
дозвільні органи

Місцевий бюджет

У межах
коштори
су

У межах
коштори
су

У межах
коштори
су

Постійно

Всі відділи та структурні
підрозділи виконавчого
комітету Ірпінської
міської ради в межах
компетенції

Фінансування не
потребує

-

-

-

Постійно

ЦНАП

Місцевий бюджет

У межах
коштори
су

У межах
коштори
су

У межах
коштори
су

2019-2021 роки

ЦНАП

Фінансування не
потребує

-

-

-

Всі відділи та структурні
підрозділи виконавчого
комітету Ірпінської
міської ради; Ірпінське
відділення
Вишгородської ОДПІ ГУ
ДФС у Київській області;
дозвільні органи в межах
компетенції

Місцевий бюджет

-

-

-

Постійно

ІІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва

№
з/п

Пріоритетні
завдання

Заходи

1

2

3.1.

Стимулювання
підприємницької
діяльності

3.2.

Підвищення
ефективності
взаємодії бізнесу,
громади і влади
для посилення
інвестиційної
діяльності
регіону

Термін
виконання

Виконавці

3

4

5

Створення нових робочих місць за рахунок
надання
одноразової
допомоги
по
безробіттю для організації безробітними
підприємницької діяльності

2019-2021 роки

Надання дотацій роботодавцям для
працевлаштування безробітних на малих
підприємствах

Джерела
фінансування

Вартість тис.грн.
2019р.

2020р.

2021р.

6

7

8

9

Ірпінський міський
центр зайнятості

Кошти Фонду
загальнообов’язково
го державного
соціального
страхування
України на випадок
безробіття

У межах
коштори
су

У межах
коштори
су

У межах
коштори
су

2019-2021 роки

Ірпінський міський
центр зайнятості

Кошти Фонду
загальнообов’язково
го державного
соціального
страхування
України на випадок
безробіття

У межах
коштори
су

У межах
коштори
су

У межах
коштори
су

Залучення
суб’єктів
малого
підприємництва до участі у конкурсах з
відбору виконавців проектів, спрямованих
на вирішення актуальних проблем міста та
селищ, для отримання позабюджетного
фінансування

2019-2021 роки

Управління
інфраструктури,
розвитку, інвестицій та
житлово-комунального
господарства; відділ
економіки; ГС «Ірпінська
агенція розвитку»

-

-

-

Виявлення потреб громади у послугах
малого бізнесу з метою визначення
пріоритетів його розвитку

2019-2021 роки

Відділ економіки

У межах кошторису
виконавців

-

-

-

Надання в оренду приміщень на пільгових
умовах підприємцям-початківцям та малим
підприємствам, які працюють за
пріоритетними напрямками, зокрема,
розвитку ремісництва, виробництва
сувенірної продукції з символікою м.Ірпінь
та селищ Ворзель, Гостомель,
Коцюбинське тощо

2019-2021 роки

Управління
інфраструктури,
розвитку, інвестицій та
житлово-комунального
господарства, фінансове
управління

Фінансування не
потребує

-

-

-

Фінансування не
потребує

№
з/п

Пріоритетні
завдання

Заходи

Термін
виконання

Виконавці

1

2

3

4

5

Організація та проведення
бізнесзустрічей ділових кіл міста та селищ за
участю суб’єктів малого і середнього
підприємництва з метою впровадження
спільних інвестиційних проектів

2019-2021 роки

Джерела
фінансування

Вартість тис.грн.
2019р.

2020р.

2021р.

6

7

8

9

Відділ економіки;
структурні підрозділи
виконавчого комітету

Фінансування не
потребує

-

-

-

Управління
інфраструктури,
розвитку, інвестицій та
житлово-комунального
господарства; структурні
підрозділи виконавчого
комітету; розпорядники
бюджетних коштів

Фінансування не
потребує

-

-

-

3.3.

Сприяння
економічній
стабільності
суб’єктам
підприємницької
діяльності

Забезпечення рівних можливостей доступу
СПД до участі в тендерних процедурах, що
здійснюються за кошти міського бюджету

2019-2021 роки

3.4.

Запровадження
механізмів
фінансовокредитної
підтримки МСП

Участь у частковому відшкодуванні
відсоткових ставок за кредитами малого і
середнього
підприємництва
за
пріоритетними
напрямами
розвитку
підприємництва

Протягом дії
Програми

Відділ економіки;
структурні підрозділи
виконавчого комітету

Місцевий бюджет

-

100,0

120,0

Участь у мікрокредитуванні бізнесу на
зворотній
основі
за
пріоритетними
напрямами розвитку підприємництва на
конкурсній основі

Протягом дії
Програми

Відділ економіки;
структурні підрозділи
виконавчого комітету

Місцевий бюджет

-

200,0

215,0

Участь у безповоротній фінансовій
підтримці підприємців-початківців, що
реалізують пріоритетні напрямки розвитку
підприємництва на конкурсній основі

Протягом дії
Програми

Відділ економіки;
структурні підрозділи
виконавчого комітету

Місцевий бюджет

-

200,0

215,0

Місцевий бюджет

50,0

50,0

50,0

ІV. Сприяння виходу МСП на нові ринки
4.1.

Забезпечення
інформаційної
підтримки

Організація та проведення бізнес-форумів
для МСП з актуальних питань розвитку
підприємництва

Щопівроку
протягом дії
Програми

Відділ економіки;
громадські об’єднання
підприємців

№
з/п

Пріоритетні
завдання

Заходи

1

2

діяльності МСП

Термін
виконання

Виконавці

3

4

5

Сприяння участі малого та середнього
підприємництва Ірпінського регіону в
бізнес-форумах та інших промоційних
заходах, які проводяться в інших регіонах

Протягом дії
Програми

Участь в організації та проведенні тижня
підприємництва,
програма
якого
передбачає організацію круглих столів,
тренінгів, семінарів, навчань виставок,
конкурсів з питань підприємництва та
відзначення кращих підприємців області в
рамках урочистих заходів з нагоди
святкування Дня підприємця

Протягом дії
Програми

Джерела
фінансування

Вартість тис.грн.
2019р.

2020р.

2021р.

6

7

8

9

Відділ економіки;
громадські об’єднання
підприємців

Місцевий бюджет

У межах
коштори
су

У межах
коштори
су

У межах
коштори
су

Відділ економіки; відділ
державної реєстрації;
відділ адміністраторів;
громадські об’єднання
підприємців

Місцевий бюджет

14,0

38,88

46,88

V. Ресурсна та інформаційна підтримка розвитку малого підприємництва
5.1.

Інформаційне
забезпечення
суб’єктів
підприємницької
діяльності

Оснащення інформаційних куточків
переліком та описами професій для
зайняття підприємницькою діяльністю

Постійно

Ірпінський міський
центр зайнятості (за
погодженням)

Фонд
загальнообов’язков
ого державного
соціального
страхування
України на випадок
безробіття

У межах У межах У межах
кошторис кошторис кошторис
у
у
у

Проведення інформаційних семінарів із
залученням незайнятого населення до
підприємницької діяльності

Постійно

Ірпінський міський
центр зайнятості (за
погодженням)

Фонд
загальнообов’язков
ого державного
соціального
страхування
України на випадок
безробіття

У межах У межах У межах
кошторис кошторис кошторис
у
у
у

№
з/п

Пріоритетні
завдання

Заходи

1

2

3

5.2.

Ресурсне
забезпечення
суб’єктів
підприємницької
діяльності

Термін
виконання

Виконавці

4

5

Джерела
фінансування
6

Вартість тис.грн.
2019р.

2020р.

2021р.

7

8

9

Проведення ярмарків вакансій, відкритих
дверей для випускників навчальних
закладів, молоді

Постійно

Ірпінський міський
центр зайнятості (за
погодженням)

Фонд
загальнообов’язков
ого державного
соціального
страхування
України на випадок
безробіття

У межах У межах У межах
кошторис кошторис кошторис
у
у
у

Випуск буклетів, брошур, методичних
матеріалів для суб’єктів підприємницької
діяльності

Постійно

Ірпінський міський
центр зайнятості спільно
з виконавчим комітетом
Ірпінської міської ради
та Ірпінським
відділенням
Вишгородської ОДПІ ГУ
ДФС у Київській області
(за погодженням)

Фонд
загальнообов’язков
ого державного
соціального
страхування
України на випадок
безробіття,
місцевий бюджет

У межах У межах У межах
кошторис кошторис кошторис
у
у
у

Проведення роботи із залученням
підприємців до навчання в рамках
державної програми підготовки та
перепідготовки кадрів у сфері
підприємництва

Постійно

Ірпінський міський
центр зайнятості (за
погодженням)

Фонд
загальнообов’язков
ого державного
соціального
страхування
України на випадок
безробіття

У межах У межах У межах
кошторис кошторис кошторис
у
у
у

Проведення справедливих і прозорих
конкурсів з передачі об’єктів комунальної
власності в оренду

2019-2021 роки

Управління
інфраструктури,
розвитку, інвестицій та
житлово-комунального
господарства

Фінансування не
потребує

-

-

-

Надання консультацій суб’єктам
підприємницької діяльності щодо участі у
тендерах для постачання (надання)
продукції, товарів, робіт, послуг
бюджетним установам міста та селищ

2019– 2020
роки

Управління
інфраструктури,
розвитку, інвестицій та
житлово-комунального
господарства

Фінансування не
потребує

-

-

-

№
з/п

Пріоритетні
завдання

Заходи

1

2

3

Запровадження для малих підприємств
системи пільгової орендної плати з
відстрочкою оплати та зарахуванням
витрат на ремонт і обладнання об’єкта до
вартості орендної плати

5.3.

5.4.

Популяризація
позитивних
прикладів і
досвіду успішних
підприємців

Висвітлення
найактуальніши
х проблем,
пов’язаних із

Термін
виконання

Виконавці

4

5

2019– 2020
роки

Джерела
фінансування
6

Вартість тис.грн.
2019р.

2020р.

2021р.

7

8

9

Управління
інфраструктури,
розвитку, інвестицій та
житлово-комунального
господарства

Фінансування не
потребує

-

-

-

Відділ економіки;
Управління
інфраструктури;
розвитку відділ
земельних ресурсів

Фінансування не
потребує

-

-

-

Здійснення заходів щодо виявлення
незадіяних приміщень виробничих площ,
земельних ділянок на територіях промзон
(бувші комбінати «Перемога» і «Прогрес»)

Постійно

Організація святкування Дня підприємця
(нагородження кращих підприємців міста
та селища грамотами, пам’ятними
подарунками, надання в засоби масової
інформації матеріалів щодо розвитку
малого бізнесу, а також привітання з
нагоди святкування Дня підприємця)

Вересень 2019,
2020 років

Відділ економіки; відділ
кадрової роботи та з
питань служби в органах
місцевого
самоврядування;
Ірпінська міська
організація «Підприємці
Приірпіння»

Місцевий бюджет

10,0

10,0

15,0

Проведення святкових заходів з нагоди
відзначення Дня торгівлі та нагородження
грамотами кращих підприємців у
торгівельній сфері

Серпень

Відділ економіки; відділ
кадрової роботи та з
питань служби в органах
місцевого
самоврядування;
Ірпінська міська
організація «Підприємці
Приірпіння»

Місцевий бюджет

5,0

5,0

10,0

2019, 2020
років

Організація проведення виставковоярмаркових заходів, за участю місцевих
товаровиробників

2019-2021 роки

КП «Контроль
благоустрою міста»

Фінансування не
потребує

-

-

-

Висвітлення у ЗМІ про проведення
зустрічей міської влади з підприємцями
міста та селищ, практичної діяльності
громадських об’єднань підприємців,

Постійно

Відділ економіки; відділ
кадрової роботи та з
питань служби в органах
місцевого

Місцевий бюджет

У межах
коштори
су

У межах
коштори
су

У межах
коштори
су

№
з/п

Пріоритетні
завдання

Заходи

1

2

3

підприємницько
ю діяльністю

5.5.

Підвищення
знань
підприємців з
питань
податкового
законодавства

Термін
виконання

Виконавці

4

5

регіональних фондів підтримки
підприємництва

Джерела
фінансування

Вартість тис.грн.
2019р.

2020р.

2021р.

6

7

8

9

самоврядування; відділ
інформаційного
забезпечення

Організація та проведення на місцевому
рівні конференцій, «круглих столів» та
інших заходів, спрямованих на створення
сприятливих умов щодо розвитку
підприємницької діяльності

Постійно

Відділ економіки; відділ
адміністраторів;
громадські організації;
відділ кадрової роботи та
з питань служби в
органах місцевого
самоврядування;
Ірпінська міська
організація «Підприємці
Приірпіння»

Місцевий бюджет

У межах
коштори
су

У межах
коштори
су

У межах
коштори
су

Роз’яснення податкового законодавства на
офіційному веб-сайті Ірпінської міської
ради

Постійно

Ірпінське відділення
Вишгородської ОДПІ ГУ
ДФС у Київській області
(за погодженням); відділ
інформаційного
забезпечення

Місцевий бюджет

У межах
коштори
су

У межах
коштори
су

У межах
коштори
су

Проведення спільних нарад, семінарів,
«круглих столів» тощо

Постійно

Відділ економіки,
Ірпінський міський
центр зайнятості;
Ірпінське відділення
Вишгородської ОДПІ ГУ
ДФС у Київській області

Фінансування не
потребує

-

-

-

Постійне наповнення розділу «Ірпінська
ОДПІ інформує» на офіційному веб-сайті
Ірпінської міської ради

Постійно

Ірпінське відділення
Вишгородської ОДПІ ГУ
ДФС у Київській області;
відділ кадрової роботи та
з питань служби в
органах місцевого
самоврядування; відділ
інформаційного

Місцевий бюджет

У межах
коштори
су

У межах
коштори
су

У межах
коштори
су

№
з/п

Пріоритетні
завдання

Заходи

1

2

3

Термін
виконання

Виконавці

4

5

Джерела
фінансування

Вартість тис.грн.
2019р.

2020р.

2021р.

6

7

8

9

Місцевий бюджет

У межах
коштори
су

У межах
коштори
су

У межах
коштори
су

забезпечення
VI. Формування та розбудова ефективної інфраструктури підтримки МСП
6.1.

Підтримка
діяльності
об’єктів, що
надають послуги
підприємництву

Підвищення кваліфікації адміністраторів
дозвільного центру, а також участь у
семінарах по обміну практичним досвідом
щодо дозвільної системи

2019-2021роки

Відділ адміністраторів

6.2.

Створення нових
елементів
інфраструктури
підтримки
підприємництва

Створення міського інформаційноконсультаційного центру для підприємців
(за участю Департаменту економічного
розвитку і торгівлі КОДА, Ірпінське
відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у
Київській області та Ірпінського міського
центру зайнятості)

2019-2021роки

Відділ економіки;
Ірпінське відділення
Вишгородської ОДПІ ГУ
ДФС у Київській області
та Ірпінський міський
центр зайнятості (за
погодженням)

Кошти обласного та
місцевого бюджетів

У межах
коштори
су

У межах
коштори
су

У межах
коштори
су

Проведення навчання в школі
грантрайтингу «IrpinGrantsSchool»

2019-2021роки

Громадська спілка
«Ірпінська агенція
розвитку», відділ
економіки, структурні
підрозділи виконавчого
комітету Ірпінської
міської ради, підприємці
міста

Місцевий бюджет

106,0

106,0

166,6

Загальна вартість Програми, джерело фінансування - місцевий бюджет:
2019р. – 200,00 тис.грн.
2020р. – 724,88 тис.грн.
2021р. – 853,48 тис.грн.

