
 

 

 
 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

___________________________ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я №108-4-VIII 

 
м. Ірпінь                                                         «24» грудня 2020 р.  
 

 

Про внесення змін у Додаток до Програми 

розвитку малого та середнього підприємництва 

в місті Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель,  

Коцюбинське на 2019-2021 роки затвердженого 

рішенням сесії від 19.12.2018р. №4578-62-VII 

 

 З метою забезпечення сталого розвитку міста шляхом створення цілісної 

та ефективної системи підтримки підприємництва, формування сприятливих 

умов для розкриття підприємницького потенціалу територіальної громади, 

підвищення її добробуту, відповідно до Законів України «Про розвиток та 

державну підтримку малого і середнього підприємництва», «Про Національну 

програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» та керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

висновки постійних депутатських комісій з питань бюджету, фінансів, цін та 

ціноутворення; з питань житлово-комунального господарства, промисловості, 

енергетики, транспорту, зв’язку та побутового обслуговування населення, 

Ірпінська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни у Додаток до Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в місті Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2019-2021 роки затвердженого рішенням сесії від 

19.12.2018р. №4578-62-VII  зі змінами внесеними рішенням сесії №6003-

75-VII від 05.12.2019 р. та викласти його у новій редакції (додається). 

2. Розмістити дане рішення та зміни у заходах Програми на офіційному сайті 

Ірпінської міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови згідно розподілу обов’язків, комісію з питань бюджету, фінансів, цін 

та ціноутворення та комісію з питань житлово-комунального господарства, 

промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та побутового 

обслуговування населення. 

 

Міський голова                     /підпис/                             Олександр МАРКУШИН 

 

 



                                                                                                                                                                                                                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 Термін 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Вартість тис.грн. 

2019р. 2020р. 2021р. 

І. Полегшення доступу МСП до ресурсів 

1.1. Сприяння доступу до 

фінансових ресурсів 

Участь в організації та 

проведенні тематичних 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» 

Місцевий бюджет - - 15,0 

ІІ. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності 

2.1. 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 

Відділ економіки Фінансування не 

потребує 

- - - 

Виявлення адміністративних 

бар'єрів для ведення 

підприємницької діяльності 

Постійно Відділ адміністраторів; 

дозвільні органи 

Фінансування не 

потребує 

- - - 

Проведення відкритих 

обговорень, круглих столів, 

засідань дорадчих органів 

виконавчої влади з метою 

обговорення проектів 

регуляторних актів 

Згідно плану 

підготовки 

проектів 

регуляторних 

актів 

Відділ економіки; 

безпосередні розробники 

регуляторних актів  

Фінансування не 

потребує 

- - - 

2.2. Забезпечення 

прозорості діяльності 

місцевих органів 

виконавчої влади, 

органів місцевого 

самоврядування 

відносно суб’єктів 

підприємництва 

Анонсування інформації про 

заходи, що проводяться спільно 

з суб’єктами підприємництва на 

офіційному веб-сайті Ірпінської 

міської ради  

2019-2021 

роки 

Відділ економіки; відділ 

інформаційного 

забезпечення 

Фінансування не 

потребує 

- - - 

Постійне оновлення 

електронних реєстрів 

регуляторних актів та 

забезпечення суб’єктам 

підприємництва та 

громадськості доступу до них. 

Постійно Відділ економіки; 

розробники регуляторних 

актів 

Фінансування не 

потребує 

- - - 



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. 

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 

- - - 

2.3. Оптимізація 

дозвільної системи та 

підвищення 

ефективності 

діяльності дозвільного 

центру 

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 

Відділ економіки; відділ 

державної реєстрації; відділ 

адміністраторів; громадські 

об’єднання підприємців 

Місцевий бюджет У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 
У межах 

кошторису 

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 

Відділ державної реєстрації; 

відділ адміністраторів; 

місцеві дозвільні органи 

Місцевий бюджет У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 



Забезпечення оперативного 

розгляду скарг та звернень 

підприємців 

Постійно Всі відділи та структурні 

підрозділи виконавчого 

комітету Ірпінської міської 

ради в межах компетенції 

Фінансування не 

потребує 

- - - 

Висвітлення в засобах масової 

інформації про роботу 

дозвільного центру, роз’яснень 

щодо порядку видачі 

документів дозвільного 

характеру 

Постійно ЦНАП Місцевий бюджет У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

Удосконалення взаємодії 

дозвільних служб, 

адміністратора, суб’єктів 

підприємництва 

2019-2021 

роки 

ЦНАП Фінансування не 

потребує 

- - - 

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. 

Постійно Всі відділи та структурні 

підрозділи виконавчого 

комітету Ірпінської міської 

ради; Ірпінське управління 

ГУ ДПС у Київській 

області; дозвільні органи в 

межах компетенції 

Місцевий бюджет - - - 

ІІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва 

3.1. Стимулювання 

підприємницької 

діяльності  

Створення нових робочих місць 

за рахунок надання одноразової 

допомоги по безробіттю для 

організації безробітними 

підприємницької діяльності 

2019-2021 

роки 

Ірпінський міський центр 

зайнятості 

Кошти Фонду 

загальнообов’язкового 

державного 

соціального 

страхування України 

на випадок безробіття 

У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

Надання дотацій роботодавцям 

для працевлаштування 

безробітних на малих 

підприємствах 

2019-2021 

роки 

Ірпінський міський центр 

зайнятості  

Кошти Фонду 

загальнообов’язкового 

державного 

соціального 

страхування України 

на випадок безробіття 

У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 



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» 

Фінансування не 

потребує 

- - - 

3.2. Підвищення 

ефективності взаємодії 

бізнесу,  громади і 

влади для посилення 

інвестиційної 

діяльності регіону 

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  

- - - 

Організація та проведення  

бізнес-зустрічей ділових кіл 

міста та селищ  за участю 

суб’єктів малого і середнього 

підприємництва з метою 

впровадження спільних 

інвестиційних проектів 

2019-2021 

роки 

Відділ економіки; 

структурні підрозділи 

виконавчого комітету 

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 

Управління інфраструктури, 

розвитку, інвестицій та 

житлово-комунального 

господарства; структурні 

підрозділи виконавчого 

комітету; розпорядники 

бюджетних коштів 

Фінансування не 

потребує 

- - - 

3.4. Запровадження 

механізмів фінансово-

кредитної 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 - - 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 - - 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 - - 215,0 

ІV. Сприяння виходу МСП на нові ринки 

4.1. Забезпечення 

інформаційної 

підтримки діяльності 

МСП 

Організація та проведення 

бізнес-форумів для МСП з 

актуальних питань розвитку 

підприємництва 

Щопівроку 

протягом дії 

Програми 

Відділ економіки; 

громадські об’єднання 

підприємців 

Місцевий бюджет 36,0 У межах 

кошторису 

50,0 

Сприяння участі малого та 

середнього підприємництва 

Ірпінського регіону в бізнес-

форумах та інших промоційних 

заходах, які проводяться в 

інших регіонах 

Протягом дії 

Програми 

Відділ економіки; 

громадські об’єднання 

підприємців 

Місцевий бюджет У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

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 

Відділ економіки; відділ 

державної реєстрації; відділ 

адміністраторів; громадські 

об’єднання підприємців 

Місцевий бюджет У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

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’язкового 

державного 

соціального 

У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 



страхування України 

на випадок безробіття 

Проведення інформаційних 

семінарів із залученням 

незайнятого населення до 

підприємницької діяльності 

Постійно Ірпінський міський центр 

зайнятості (за погодженням)    

Фонд 

загальнообов’язкового 

державного 

соціального 

страхування України 

на випадок безробіття 

У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

Проведення ярмарків вакансій, 

відкритих дверей для 

випускників навчальних 

закладів, молоді 

Постійно Ірпінський міський центр 

зайнятості (за погодженням)     

Фонд 

загальнообов’язкового 

державного 

соціального 

страхування України 

на випадок безробіття 

У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

Випуск буклетів, брошур, 

методичних матеріалів для 

суб’єктів підприємницької 

діяльності 

Постійно Ірпінський міський центр 

зайнятості спільно з 

виконавчим комітетом 

Ірпінської міської ради та 

Ірпінське управління ГУ 

ДПС у Київській області (за 

погодженням) 

Фонд 

загальнообов’язкового 

державного 

соціального 

страхування України 

на випадок безробіття, 

місцевий бюджет 

У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

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’язкового 

державного 

соціального 

страхування України 

на випадок безробіття 

У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

Проведення навчального 

проекту «Підприємницька гра в 

реальних умовах «Бізнес-

ПРОФІ» для школярів 9-11 

класів та студентів 1-2 курсу 

м.Ірпінь 

2019 рік Громадська спілка 

«Ірпінська агенція 

розвитку»; управління 

освіти і науки Ірпінської 

міської ради, відділ 

економіки; структурні 

підрозділи виконавчого 

комітету Ірпінської міської 

ради 

Місцевий бюджет 53,0 - - 

5.2. Ресурсне забезпечення 

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності 

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 

- - - 

Запровадження для малих 

підприємств системи пільгової 

орендної плати з відстрочкою 

оплати та зарахуванням витрат 

на ремонт і обладнання об’єкта 

до вартості орендної плати 

2019– 2020 

роки 

Управління інфраструктури, 

розвитку, інвестицій та 

житлово-комунального 

господарства 

Фінансування не 

потребує 

- - - 

Здійснення заходів щодо 

виявлення незадіяних 

приміщень виробничих площ, 

земельних ділянок на 

територіях промзон (бувші 

комбінати «Перемога» і 

«Прогрес») 

Постійно Відділ економіки; 

Управління інфраструктури; 

розвитку відділ земельних 

ресурсів 

Фінансування не 

потребує 

- - - 

5.3. Популяризація 

позитивних прикладів 

і досвіду успішних 

підприємців  

 

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, 

2021 років 

Відділ економіки; відділ 

кадрової роботи та з питань 

служби в органах місцевого 

самоврядування; Ірпінська 

міська організація 

«Підприємці Приірпіння» 

Місцевий бюджет 5,0 14,16 15,0 

Проведення святкових заходів з 

нагоди відзначення Дня торгівлі 

та нагородження грамотами 

кращих підприємців у 

торгівельній сфері 

липень 2019, 

2020, 2021 

років 

Відділ економіки; відділ 

кадрової роботи та з питань 

служби в органах місцевого 

самоврядування; Ірпінська 

міська організація 

«Підприємці Приірпіння» 

Місцевий бюджет  - - 10,0 

Організація проведення 

виставково-ярмаркових заходів, 

за участю місцевих 

товаровиробників 

2019-2021 

роки 

КП «Управління 

благоустрою міста» 

Фінансування не 

потребує 

- - - 

5.4. Висвітлення 

найактуальніших 

Висвітлення у ЗМІ про 

проведення зустрічей міської 

Постійно Відділ економіки; відділ 

кадрової роботи та з питань 

Місцевий бюджет У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 



проблем, пов’язаних із 

підприємницькою 

діяльністю 

влади з підприємцями міста та 

селищ, практичної діяльності 

громадських об’єднань 

підприємців, регіональних 

фондів підтримки 

підприємництва 

служби в органах місцевого 

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 

кошторису 

У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

5.5. Підвищення знань 

підприємців з питань 

податкового 

законодавства 

Роз’яснення податкового 

законодавства на офіційному 

веб-сайті Ірпінської міської 

ради  

Постійно  Ірпінське управління ГУ 

ДПС у Київській області (за 

погодженням); відділ 

інформаційного 

забезпечення 

Місцевий бюджет У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

Проведення спільних нарад, 

семінарів, «круглих столів» 

тощо 

Постійно Відділ економіки, 

Ірпінський міський центр 

зайнятості; Ірпінське 

управління ГУ ДПС у 

Київській області 

Фінансування не 

потребує 

- - - 

Постійне наповнення розділу 

«Ірпінська ОДПІ інформує» на 

офіційному веб-сайті Ірпінської 

міської ради  

Постійно Ірпінське управління ГУ 

ДПС у Київській області; 

відділ кадрової роботи та з 

питань служби в органах 

місцевого самоврядування; 

відділ інформаційного 

забезпечення 

Місцевий бюджет У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

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 Місцевий бюджет У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 



6.2. Створення нових 

елементів 

інфраструктури 

підтримки 

підприємництва 

Створення міського 

інформаційно-

консультаційного центру для 

підприємців (за участю 

Департаменту економічного 

розвитку і торгівлі КОДА, 

Ірпінського управління ГУ ДПС 

у Київській області та 

Ірпінського міського центру 

зайнятості) 

2019-2021роки Відділ економіки; Ірпінське 

управління ГУ ДПС у 

Київській області та 

Ірпінський міський центр 

зайнятості (за погодженням) 

Кошти обласного та 

місцевого бюджетів 

У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

У межах 

кошторису 

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 85,0 166,6 

Загальна вартість Програми, джерело фінансування - місцевий бюджет: 

2019р. – 200,00 тис.грн.  

2020р. – 99,16 тис.грн. 

2021р. – 853,48 тис.грн. 

 


