
Додаток 1
до Програми

З а х о д и
Програми підтримки  малого та середнього підприємництва

Чупахівської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки
№
з/
п

Пріоритетні
завдання

Зміст заходів Термін
виконан

ня

Виконавці Джерела
фінансуван

ня

Вартість, тис. гривень
2021
рік

2022
рік

2023 рік

І. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності

1. 1.1. 
Ефективна 
реалізація 
державної 
регуляторної 
політики у 
сфері 
підприємниц
тві

1.1.1 Забезпечення подальшого 
здійснення державної 
регуляторної політики в 
селищній територіальній 
громаді:

- планування діяльності з 
підготовки проектів 
регуляторних актів;

- проведення якісного та 
повного аналізу регуляторного 
впливу розроблених 
регуляторних актів;

- оприлюднення проектів 
регуляторних актів у засобах 
масової інформації та на 
офіційному сайті  та проведення 
їх громадського обговорення;

- здійснення відстеження 
результативності регуляторних 
актів.

2021-2023
роки

Структурні 
підрозділи 
Чупахівської 
селищної  ради, 
органи місцевого 
самоврядування – 
розробники 
регуляторних 
актів

- - - -



№
з/
п

Пріоритетні
завдання

Зміст заходів Термін
виконан

ня

Виконавці Джерела
фінансуван

ня

Вартість, тис. гривень
2021
рік

2022
рік

2023 рік

1.1.2 Оновлення реєстру діючих 
регуляторних актів, прийнятих 
Чупахівською селищною радою 
та забезпечення до нього доступу
суб’єктів господарської 
діяльності шляхом розміщення 
інформації на сайті ради

2021-2023
роки

Секретар 
Чупахівської 
селищної ради

- - - -

1.1.3 Організація навчань з 
питань здійснення державної 
регуляторної політики для 
працівників органів місцевого 
самоврядування

Один раз 
на рік Секретар 

Чупахівської 
селищної ради

- - - -

1.1.4 Проведення 
роз’яснювальної роботи з 
підприємцями ради щодо переваг
їх участі у підготовці 
регуляторних актів

Постійно
Секретар 
Чупахівської 
селищної ради

- - - -

1.1.5 Забезпечення вільного 
доступу підприємців, їх 
громадських організацій до 
інформації органів державної 
влади та місцевого 
самоврядування стосовно питань 
впровадження регуляторної 
політики та покращення бізнес-
середовища в селищній раді

Постійно

Секретар 
Чупахівської 
селищної ради

- - - -

1.2 Надання 
підтримки у 
реалізації 
встановлених

1.2.1 Проведення нарад, круглих 
столів з питань удосконалення 
дозвільної системи у сфері 
господарської діяльності за 

2021-2023
роки

Секретар 
Чупахівської 
селищної ради

- - - -



№
з/
п

Пріоритетні
завдання

Зміст заходів Термін
виконан

ня

Виконавці Джерела
фінансуван

ня

Вартість, тис. гривень
2021
рік

2022
рік

2023 рік

законом прав
суб’єктів 
малого та 
середнього 
підприємниц
тва, в 
одержанні 
документів 
дозвільного 
характеру та 
адміністрати
вних послуг 

участю підприємців, 
громадських організацій та 
районних дозвільних органів

1.3 
Зменшення 
податкового 
тиску на 
суб’єктів 
малого та 
середнього 
підприємниц
тва

1.3.1 З метою активізації малого 
та середнього підприємництва 
переглядати ставки єдиного 
податку, місцевих податків і 
зборів, а також встановлення 
пільг щодо орендної плати

2021-2023
роки

Фінансовий відділ
Чупахівської 
селищної ради

- - - -

ІІ. Фінансово-кредитна підтримка
2 2.1 

Фінансова 
підтримка 
розвитку 
малого і 
середнього 
підприємниц
тві

2.1.1 Надання  кандидатур 
суб’єктів  малого та середнього 
підприємництва для  виділення  
фінансової допомоги на 
поворотній основі для 
фінансування реалізації 
інвестиційних проектів за 
пріоритетними для району 

2021-2023
роки

Фінансовий відділ
Чупахівської 
селищної ради, 
комунальна 
установа 
«Сумський 
обласний фонд 
підтримки 

Кошти 
обласного 
бюджету, 
комунально
ї установи 
"Сумський 
обласний 
фонд 

- - -



№
з/
п

Пріоритетні
завдання

Зміст заходів Термін
виконан

ня

Виконавці Джерела
фінансуван

ня

Вартість, тис. гривень
2021
рік

2022
рік

2023 рік

напрямками (в першу чергу в 
сільській місцевості а також на  
впровадження 
енергозберігаючих, екологічно 
чистих технологій).

підприємництва» 
Сумської обласної
ради 

підтримки 
підприємни
цтва"

2.1.2 Застосування нульових та 
пільгових ставок з місцевих 
податків і зборів для 
новостворених переробних 
підприємств, підприємств з 
випуску товарів народного 
споживання та для усіх 
підприємців-початківців 
населених пунктів району 
протягом 1 року з моменту 
реєстрації підприємницької 
діяльності.

2021-2023
роки

Чупахівська 
селищна рада

- - - -

2.1.3 Залучення до 
підприємницької діяльності осіб, 
які перебувають на обліку в 
державній службі зайнятості, 
шляхом виплати допомоги по 
безробіттю для організації 
підприємницької діяльності. 
Організація професійного 
навчання осіб, які перебувають на 
обліку в міськрайонному центрі 
зайнятості, за професіями та 
спеціальностями, які необхідні 
для розвитку власної справи.

2021-2023
роки

Охтирський 
міськрайонний 
центр зайнятості

Кошти 
Фонду 
загальнообо
в’язкового  
державного 
соціального 
страхування 
на випадок 
безробіття

- - -



№
з/
п

Пріоритетні
завдання

Зміст заходів Термін
виконан

ня

Виконавці Джерела
фінансуван

ня

Вартість, тис. гривень
2021
рік

2022
рік

2023 рік

2.1.4 Надання консультативно-
інформаційної допомоги 
суб’єктам малого та середнього 
підприємництва щодо отримання
фінансових ресурсів для ведення 
бізнесу

Постійно - - - -

2.2 
Розроблення 
та 
впровадження
програм 
фінансової 
державної 
підтримки 
суб’єктів 
підприємницт
ва

 2.2.1 Надання суб’єктам малого 
підприємництва часткової 
компенсації сплачених відсотків 
за кредитами, отриманими у 
державних банківських установах,
для розвитку підприємницької 
діяльності за пріоритетними для 
Чупахівської селищної ради 
напрямками відповідно до Правил
надання часткової компенсації 
сплачених відсотків за кредитами, 
отриманими суб’єктами малого 
підприємництва у державних 
банківських установах

2021-2023
роки

Комунальна 
установа «Сум-
ський обласний 
фонд підтримки 
підприємництва» 
Сумської обласної
ради, Чупахівська 
селищна рада

Кошти 
селищного 
бюджету

12,0 14,0 16,0

ІІІ. Ресурсне та інформаційне забезпечення

3 3.1 
Формування 
стимулюючих
механізмів 
ресурсної 
підтримки 
малого та 
середнього 

3.1.1 Постійне оновлення та 
оприлюднення в засобах масової
інформації, у тому числі на сайті
селищної ради , бази даних 
об’єктів державної, комунальної
та інших форм власності, що 
пропонуються для продажу чи 
передачі в оренду суб’єктам 

Щокварт
ально, 
2021-2023
роки

Секретар 
селищної ради

- - - -



№
з/
п

Пріоритетні
завдання

Зміст заходів Термін
виконан

ня

Виконавці Джерела
фінансуван

ня

Вартість, тис. гривень
2021
рік

2022
рік

2023 рік

бізнесу малого і середнього 
підприємництва
3.1.2 Залучення  суб’єктів 
малого і середнього 
підприємництва до виконання 
державних і регіональних 
(місцевих) замовлень, закупівлі 
товарів, робіт та послуг за 
рахунок бюджетних коштів.

2021-2023
роки

Чупахівська 
селищна рада

- - - -

3.1.3 Участь в семінарах з 
питань розвитку 
сільськогосподарської 
кооперації та підприємництва на
селі, в тому числі з питань 
впровадження нових технологій 
у виробництві 
сільськогосподарської продукції

2021-2023
роки

Управління 
агропромислового
, економічного 
розвитку, 
архітектури та 
житлово-
комунального 
господарства 
Охтирської 
районної 
державної 
адміністрації

- - - -

3.2 Розвиток 
системи 
інформаційно
го 
забезпечення 
суб’єктів 
малого та 
середнього 
підприємницт

3.2.1 Забезпечення висвітлення у
друкованих  та електронних 
засобах масової інформації 
матеріалів щодо стану розвитку 
малого і середнього 
підприємництва в  Чупахівській 
селищній територіальній 
громаді

2021-2023
роки

Секретар 
селищної ради

- - - -



№
з/
п

Пріоритетні
завдання

Зміст заходів Термін
виконан

ня

Виконавці Джерела
фінансуван

ня

Вартість, тис. гривень
2021
рік

2022
рік

2023 рік

ві
3.2.2 Участь у „консультаційних 
днях" для суб'єктів малого та 
середнього підприємництва із 
залученням представників 
податкових, дозвільних та 
контролюючих органів

Постійно 
(по мірі 
необхідно
сті)

Управління 
агропромислового
, економічного 
розвитку, 
архітектури та 
житлово-
комунального 
господарства 
Охтирської 
районної 
державної 
адміністрації, 
контролюючі 
органи району

- - - -

3.2.3 Участь в  інформаційних 
семінарах для безробітних з 
орієнтацією їх на 
підприємницьку діяльність

2021-2023
роки

Міськрайонний 
центр зайнятості

- - - -

3.2.4 Сприяння просуванню 
продукції місцевих 
товаровиробників  шляхом 
організації презентацій .

По мірі 
необхідно
сті

Керівники 
підприємств-
виробників

- - - -

3.2.5 З метою здійснення діалогу
«Влада – підприємець» щорічно 
проводити зустрічі суб’єктів 
малого та  середнього 
підприємництва з керівництвом 
Чупахівської селищної ради та 
виконкому.

2021-2023
роки

Керівництво 
Чупахівської 
селищної ради

- - - -



№
з/
п

Пріоритетні
завдання

Зміст заходів Термін
виконан

ня

Виконавці Джерела
фінансуван

ня

Вартість, тис. гривень
2021
рік

2022
рік

2023 рік

3.3 
Підвищення 
конкурентосп
роможності та
інвестиційно-
інноваційної 
привабливост
і малого та 
середнього 
підприємницт
ві в 
Чупахівській 
селищній раді

3.3.1 Формування делегацій від 
підприємництва Чупахівської 
селищної територіальної 
громади до участі в виставках-
ярмарках товаровиробників 
Сумщини.

Щороку Чупахівська 
селищна рада

- - - -

3.3.2 Організація та проведення 
урочистостей, відзначення 
кращих суб’єктів 
господарювання Чупахівської 
селищної територіальної 
громади на честь Дня 
підприємця.

Вересень 
2021 
Вересень
2022
Вересень
2023
років

Чупахівська 
селищна рада

2 2 2

ІV. Формування інфраструктури підтримки підприємництва.
4. 4.1 Створення

та підтримка 
діяльності  
об’єктів , що 
надають 
послуги 
підприємницт
ву

4.1.1 Сприяти у створенні 
заготівельних пунктів, 
обслуговуючих кооперативів, 
інших формувань по 
матеріально-технічному 
забезпеченню 
сільгоспвиробників та реалізації 
сільськогосподарської 

Постійно Чупахівська 
селищна рада

- - - -



№
з/
п

Пріоритетні
завдання

Зміст заходів Термін
виконан

ня

Виконавці Джерела
фінансуван

ня

Вартість, тис. гривень
2021
рік

2022
рік

2023 рік

продукції, надання послуг 
населенню
4.1.2 Забезпечення ефективного 
надання адміністративних 
послуг

Постійно Відділи 
Чупахівської 
селищної ради

- - - -

Усього коштів: 14,0 16,0 18,0

Кошти обласного бюджету: - - -

Кошти селищного бюджету: 14,0 16,0 18,0


