
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 V сесія    VIІI   скликання 
(позачергове засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
15 квітня 2021 року                    Ужгород                                            № 180 

 

 

Про зміни до Програми підтримки 

підприємництва м. Ужгород 

на 2020-2022 роки 

 

 

  Керуючись статтями 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законами України від 22.03.2012 № 4618-VI «Про 

розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва», від 

21.12.2000 № 2157-III «Про Національну програму сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні», від 30.03.2021 №1358-IX «Про надання допомоги 

застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних 

заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» з метою 

створення сприятливих умов для інтенсивного розвитку малого та середнього 

бізнесу в місті 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 1. Внести зміни до рішення XLVIII сесії міської ради VII скликання від 

04.06.2020 № 1954 «Про Програму підтримки підприємництва м. Ужгород на 

2020-2022 роки», виклавши додаток до рішення в розділі 1 “Паспорт 

Програми”, додатки 1, 2, 3, 4 до Програми у новій редакції згідно з додатком. 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Пинзеника В.В. та постійну комісію з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної 

політики (Готра В.В.). 
 

 

 

Міський голова              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення V сесії міської 

ради VIII скликання 

від 15.04.2021 р. № 180 
 

Програма 

підтримки підприємництва м. Ужгород на 2020-2022 роки 

 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Управління економічного розвитку міста 

2. Розробник Програми Управління економічного розвитку міста 

3. Головний розпорядник 

коштів 

Управління економічного розвитку міста, 

департамент соціальної політики 

4. Відповідальні виконавці 

Програми 

Управління економічного розвитку міста, 

департамент соціальної політики 

5. Учасники Програми Управління економічного розвитку міста, 

структурні підрозділи виконкому 

Ужгородської міської ради, суб’єкти 

підприємницької діяльності 

6. Термін реалізації Програми 2020 – 2022 роки 

7. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

Програми (для комплексних 

програм) 

Міський бюджет 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

 

* 

 



Додаток 2 

                                                                        до Програми 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

підтримки підприємництва м. Ужгород на 2020-2022 роки. 

                                                                                                                              

                /тис.грн/        

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Терміни реалізації Програми Усього витрат на виконання Програми 

 

2020р. 

 

2021р. 

 

2022р. 

Обсяг ресурсів, усього, у тому 

числі: 

 

790,0 

 

10835,0 

 

880,0 

 

12505,0 

державний бюджет - - - - 

міський бюджет  

790,0 

 

10835,0 

 

880,0 

 

12505,0 

кошти не бюджетних джерел  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

Секретар ради                Андрій РИБА 

 
 
 
 
 

         

 



        Додаток 1 

        до Програми 

Заходи та завдання Програми підтримки підприємництва м. Ужгород на 2020-2022 

роки 
 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні завдання) 

 

 

Зміст заходів Програми з 

виконання завдання 

 

Відповідальні 

за виконання 

 

Строки 

виконан

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування 
за роками виконання міського 

бюджету тис. грн. 

усього 
2020 

р. 

 

2021 р. 
2022 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності 

1 Реалізація 

державної регуляторної 

політики у сфері 

господарської діяльності, 

забезпечення прозорості 

процесу упорядкування 

норматив-ного 

регулювання підприєм-

ницької діяльності. 

1.1. Планування діяльності з 

підготовки проєктів 

регуляторних актів та 

прийняття регуляторних актів 

у сфері господарської 

діяльності. 

Управління 

правового 

забезпечення 

2020-2022 - - - - 

1.2. Здійснення відстеження 

результативності регуляторних 

актів, контролю за їх 

відповідальністю принципам 

державної регуляторної 

політики. Підготовка 

пропозицій, щодо змін і 

доповнень до чинних 

нормативно-правових актів. 

Управління 

правового 

забезпечення 

2020-2022 - - - - 



1.3. Постійне оновлення 

електронних реєстрів 

регуляторних актів та 

забезпечення доступу до них 

суб’єктів підприємництва, 

громадськості. 

Управління 

правового 

забезпечення 

2020-2022 - - - - 

2. Удосконалення 

законодавства, інших 

нормативно-правових 

актів, щодо сприяння 

розвитку 

підприємництва, надання 

адміністративних послуг 

тощо. 

2.1. Проведення засідань за 

круглим столом, нарад, 

семінарів, конференцій, 

форумів за участі фахівців 

органів виконавчої влади   з 

підприємцями, керівниками 

підприємств, громадських 

об’єднань підприємців, 

адміністраторів ЦНАП. 

Управління 

економічного 

розвитку міста 

2020-2022 120,0 30,0 40,0 50,0 

2.2. Забезпечення збірниками, 

бюлетенями, брошурами, 

експрес доповідями, щодо 

соціально-економічного 

розвитку міста, тощо. 

Управління 

економічного 

розвитку міста 

2020-2022 45,0 10,0 15,0 20,0 

ІІ. Автоматизація в обробці звернень суб’єктів підприємництва до органів влади 

1. Забезпечення 

дотримання вимог Закону 

України «Про 

адміністративні послуги» 

та виконання 

розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 

16.05.2014р. №523-р 

«Деякі питання надання 

адміністративних послуг 

1.1.Вдосконалення системи 
електронного документообігу в 
центрах надання 
адміністративних послуг 

Центр надання 

адміністративн

их послуг 

2020-2022 - - - - 



органів виконавчої влади 

через центри надання 

адміністративних послуг». 

ІІІ. Фінансово-кредитна підтримка 
1. Створення сприятливого 

підприємницького 

середовища 

1.1 Проведення роботи в рамках 
проекту Платформа 
ефективного регулювання 
(PRO) у співпраці з Офісом 
ефективного регулювання, а 
саме наповнення інформацією 
бізнес-кейсів на платформі 
«Start Business Challenge» 

Управління 

економічного 

розвитку міста 

2020-2022 - - - - 

1.2. Часткове відшкодування 
відсоткових ставок за 
кредитами банків для суб’єктів 
малого підприємництва 

Управління 

економічного 

розвитку міста 

2020-2022 1500,0 500,0 500,0 500,0 

1.3. Організація засідань у 

форматі «круглих столів» щодо 

обговорення конкретних дій, 

формулювання запитів, 

розроблення та впровадження 

інновацій, що стосуються діяль-

ності суб’єктів підприємництва. 

Управління 

економічного 

розвитку міста, 

громадські 

об’єднання 

підприємців, 

суб’єкти 

підприємницьк

ої діяльності 

2020-2022 60,0 20,0 20,0 20,0 



1.4.  Промоційна підтримка 

місцевого виробника 

(створення, придбання, 

виготовлення і друк 

промоційних матеріалів) 

Управління 

економічного 

розвитку міста 

2020-2022 60,0 20,0 20,0 20,0 

1.5. Організація та проведення 

міських конкурсів: «Кращий 

підприємець», бізнес-планів та 

стартапів серед студентів м. 

Ужгорода, тощо. 

Управління 

економічного 

розвитку міста, 

управління у 

справах 

культури, 

молоді та 

спорту, 

управління 

освіти спільно 

з вищими 

навчальними 

закладами 

міста. 

2020-2022 150,0 40,0 50,0 60,0 

1.6. Стимулювання створення 
нових робочих місць 
суб’єктами малого 
підприємництва, які ведуть 
діяльність у пріоритетних видах 

економіки. 

Ужгородський 

міський центр 

зайнятості 

2020-2022 - - - - 

1.7. Допомога застрахованим 
особам на період здійснення 
обмежувальних протиепідеміч-
них заходів, запроваджених з 
метою запобігання поширенню 
гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої 

Департамент 

соціальної 

політики 

2020-2022 10000,0 - 10000,0 - 



коронавірусом SARS-CoV-2 з 
бюджету м. Ужгорода 
відповідно до Закону України 
«Про надання допомоги 
застрахованим особам на період 
здійснення обмежувальних 
протиепідемічних заходів, 
запроваджених з метою 

запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2» 

2. Сприяння безробітним в 

організації 

підприємницької 

діяльності. 

2.1.Залучення безробітних до 

відкриття власної справи 

шляхом виплати одноразової 

допомоги на започаткування 

власної справи. 

Ужгородський 

міський центр 

зайнятості 

2020-2022 - - - - 

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

1. Ресурсне забезпечення 

суб’єктів підприємницької 

діяльності. 

1.1.Залучення суб’єктів 

підприємницької діяльності до 

участі у тендерах для 

постачання (на-дання) 

продукції, товарів, робіт, 

послуг бюджетним установам 

міста. 

Відділ 

транспорту, 

державних 

закупівель та 

зв’язку 

2020-2022 - - - - 

2 Пошук потенційних 

партнерів в Україні та за 

кордоном, залучення 

інвестицій для суб’єктів 

підприємницької 

діяльності міста. 

2.1.Залучення суб’єктів 

підприємницької діяльності до 

участі у днях міжнародних 

контактів, днях добросусідства 

та у міжнародних 

конференціях, бізнес-тренінгах, 

семінарах, а також участь у 

Управління 

економічного 

розвитку міста 

2020-2022 180,0 60,0 60,0 60,0 



організації та проведенні 

бізнес-форумів, виставок, 

інвестиційних заходів тощо 

(оренда транспорту, 

обладнання, друк роздаткових 

матеріалів, витрати з організації 

виставкових заходів тощо) 

3 Інформаційне 

забезпечення 

3.1. Створення, виготовлення, 

друк та придбання збірників, 

видань, довідників, 

інформацій-них і 

презентаційних ресурсів, 

матеріалів про підприємницьку 

діяльність. 

Управління 

економічного 

розвитку міста 

2020-2022 270,0 80,0 90,0 100,0 

3,2. Популяризація підприєм-

ницької діяльності у засобах 

масової інформації, зокрема 

шляхом публікації інформації 

про передовий досвід суб’єктів 

господарювання міста та 

України. 

Управління 

економічного 

розвитку міста, 

відділ 

інформаційної 

роботи 

2020-2022 60,0 10,0 20,0 30,0 

3.3. Проведення інформаційних 

семінарів із залученням 

незайнятого населення до 

підприємницької діяльності 

Ужгородський 

міський центр 

зайнятості 

2020-2022 - - - - 

3.4. Проведення ярмарків (міні 

ярмарків) вакансій, днів 

відкритих дверей для 

випускників шкіл, молоді. 

Ужгородський 

міський центр 

зайнятості 

2020-2022 - - - - 



4. Висвітлення питань про 

розвиток підприємництва, 

здійснення економічних 

реформ 

4.1. Організація та проведення 

засідань Координаційної ради з 

питань розвитку 

підприємництва. 

Управління 

економічного 

розвитку міста 

2020-2022 - - - - 

5.Відзначення 

професійного свята – Дня 

працівників торгівлі та 

Дня підприємця 

5.1.Проведення святкових 

заходів із працівниками 

торгівлі, ресторанного 

господарства, підприємцями та 

нагородження грамотами, 

пам’ятними подарунками. 

Висвітлення через засоби 

масової інформації питань про 

розвиток торгівлі, ресторанного 

господарства, розвитку 

підприємництва в місті, 

привітання з нагоди свят-

кування Дня працівників 

торгівлі та Дня підприємця 

(виготовлення грамот, цінних 

подарунків, придбання 

квіткової продукції тощо 

Управління 

економічного 

розвитку міста 

2020-2022 60,0 20,0 20,0 20,0 

6. Організація та 

проведення традиційних 

міських та обласних 

фестивалів-ярмарок із 

залученням суб’єктів 

підприємницької 

діяльності 

6.1. Організація та проведення 

фестивалів-ярмарків. 

Управління 

економічного 

розвитку міста, 

комунальні 

підприємства, 

суб’єкти 

підприємниць-

кої діяльності 

2020-2022 - - - - 



 

УСЬОГО з міського бюджету: 
2020 рік – 790,0 

2021 рік – 10835,0 

2022 рік – 880,0 

 

 

 

 

Секретар ради                Андрій РИБА 

                   



  Додаток 3 

                     до Програми 

Перелік завдань програми підтримки підприємництва м. Ужгород на 2020-2022 роки 

          /тис. грн./ 
 

 

Мета, завдання, 

ТПКВКМБ 

 

 

Джерела 

фінансув

ання 

Терміни реалізації Програми  

 
Відповідальні виконавці 

2020 рік (проект) 2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз) 

О
б
ся

г
 в

и
д

а
т
к

ів
 

у т. ч. 

кошти 

міського 

бюджету 

О
б
ся

г
 в

и
д

а
т
к

ів
 

у т. ч. кошти 

міського 

бюджету 

О
б
ся

г
 в

и
д

а
т
к

ів
 

у т. ч. кошти 

міського 

бюджету 

З
а
г
а
л

ь
н

и
й

 

ф
о
н

д
 

С
п

ец
іа

л
ь

н
и

й
 ф

о
н

д
 

З
а
г
а
л

ь
н

и
й

 

ф
о
н

д
 

С
п

ец
іа

л
ь

н
и

й
 ф

о
н

д
 

З
а
г
а
л

ь
н

и
й

 

ф
о
н

д
 

С
п

ец
іа

л
ь

н
и

й
 ф

о
н

д
 

Всього на 

виконання 

Програми 

Міський 

бюджет 

790,0 790,0  10835,0 10835,0  880,0 880,0  Управління економічного 

розвитку міста 

Ужгородської міської 

ради 

Мета Програми: створення сприятливих умов для інтенсивного розвитку малого та середнього підприємництва в місті, 

підвищення його потенціалу, усунення, у межах компетенції органу місцевого самоврядування, перешкод, що стримують 

подальший його розвиток, вирішення питання зайнятості, легалізації робочих місць, максимально можливе залучення до 

підприємницької діяльності соціально незахищених категорій населення, створення умов для формування заможного середнього 

класу. 

Завдання 1. 

Забезпечення 

ефективності 

системи підтримки 

малого і середнього 

підприємництва на 

місцевому рівні. 

Міський 

бюджет 

120,0 120,0  145,0 145,0  170,0 170,0  Управління економічного 

розвитку міста 

Ужгородської міської 

ради 

Завдання 2. Міський 500,0 500,0  500,0 500,0  500,0 500,0  Управління економічного 



Часткове 

відшкодування 

відсоткових ставок 

за кредитами банків 

для суб’єктів 

малого 

підприємництва 

бюджет розвитку міста 

Ужгородської міської 

ради 

Завдання 3. 

Популяризація 

Програми серед 

мешканців міста 

через засоби 

масової інформації, 

"круглі столи", 

друковані 

інформаційно-

рекламні матеріали. 

Міський 

бюджет 

110,0 110,0  130,0 130,0  150,0 150,0  Управління економічного 

розвитку міста 

Ужгородської міської 

ради 

Завдання 4. 

Допомога застра-

хованим особам на 

період здійснення 

обмежувальних 

протиепідемічних 

заходів, 

запроваджених з 

метою запобігання 

поширенню гострої 

респіраторної 

хвороби COVID-19, 

спричиненої 

коронавірусом 

SARS-CoV-2” 

Міський 

бюджет 

- -  10000,0 10000,0  - -  Департамент соціальної 

політики Ужгородської 

міської ради 

Завдання 5. Міський 60,0 60,0  60,0 60,0  60,0 60,0  Управління економічного 



Пошук потенційних 

партнерів в Україні 

та за кордоном, 

залучення 

інвестицій для 

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності міста. 

бюджет розвитку міста 

Ужгородської міської 

ради 

 

Секретар ради               Андрій РИБА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

               до Програми 

 

Результативні показники виконання завдань Програми підтримки підприємництва м. Ужгород 

на 2020-2022 роки. 
                /тис. грн./ 

Відповідальні виконавці, 
ТПКВК МБ, завдання програми, 

результативні показники 

Код 

тимчасо

вої 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

Терміни реалізації Програми 

2020 рік (проект) 2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз) 

Разо

м 

у т. ч. кошти 

міського 

бюджету 

Разом у т. ч. кошти 

міського 

бюджету 

Разо

м 
у т. ч. кошти 

міського 

бюджету 

 Зага

льни

й 

фонд 

Спе

ціа

льн

ий 

фон

д 

Загаль

ний 

фонд 

Спе

ціа

льн

ий 

фон

д 

Зага

льни

й 

фонд 

Спец

іаль

ний 

фонд 

Всього на виконання Програми  790,0 790,0  10835,0 10835,0  880,0 880,0  

Мета Програми: створення сприятливих умов для інтенсивного розвитку малого та середнього підприємництва в місті, підвищення його 

потенціалу, усунення, у межах компетенції органу місцевого самоврядування, перешкод, що стримують подальший його розвиток, 

вирішення питання зайнятості, легалізації робочих місць, максимально можливе залучення до підприємницької діяльності соціально 

незахищених категорій населення, створення умов для формування заможного середнього класу. 

Всього на виконання підпрограми           

ТПКВК МБ           

Відповідальний виконавець: Управління економічного розвитку міста 

Завдання 1. Забезпечення ефективності системи підтримки малого і середнього підприємництва на 

місцевому рівні. 

Показники витрат:  120,0 120,0  145,0 145,0  170,0 170,0  

Показники витрат (вхідних ресурсів):           

Показники продукту:           

Кількість заходів:  3 3  3 3  3 3  

Показник продуктивності:           

Середні витрати на проведення одного  40,0 40,0  48,3 48,3  56,6 56,6  



заходу: 

Показник результативності (якість %):  100 100  100 100  100 100  

Завдання 2. Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для суб’єктів малого 

підприємництва 

Показники виконання:  500,0 500,0  500,0 500,0  500,0 500,0  

Показники витрат (вхідних ресурсів):           

Показники продукту:           

Кількість заходів: По мірі поступлень заяв. 

Показник продуктивності:           

Середні витрати на проведення одного 

заходу: 

          

Показник результативності (якість %):  100 100  100 100  100 100  

Завдання 3. Популяризація Програми серед мешканців міста через засоби масової інформації, "круглі 

столи", друковані інформаційно-рекламні матеріали. 

Показники виконання:  110,0 110,0  130,0 130,0  150,0 150,0  

Показники витрат (вхідних ресурсів):           

Показники продукту:           

Кількість заходів:  5 5  5 5  5 5  

Показник продуктивності:           

Середні витрати на проведення одного 

заходу: 

 22,0 22,0  26,0 26,0  30,0 30,0  

Показник результативності (якість %):  100 100  100 100  100 100  

Завдання 4. Допомога застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних 

заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” 

Показники виконання:  - -  10000,0 10000,0  - -  

Показники витрат (вхідних ресурсів):           

Показники продукту:           

Кількість заходів: Згідно переліку. 

Показник продуктивності:           

Середні витрати на проведення одного 

заходу: 

          

Показник результативності (якість %):           



Завдання 5. Проведення заходів по пошуку потенційних партнерів в Україні та за кордоном, залучення 

інвестицій для суб’єктів підприємницької діяльності міста. 

Показники виконання:  60,0 60,0  60,0 60,0  60,0 60,0  

Показники витрат (вхідних ресурсів):           

Показники продукту:           

Кількість заходів:  5 5  5 5  5 5  

Показник продуктивності:           

Середні витрати на проведення одного 

заходу: 

 12,0 12,0  12,0 12,0  12,0 12,0  

Показник результативності (якість %):  100 100  100 100  100 100  

 

 

Секретар ради                Андрій РИБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


