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розвитку малого та середнього

підприємництва 
Чупахівської селищної

територіальної громади 
на 2021-2023 роки



ПАСПОРТ
 Програми розвитку малого та середнього підприємництва

Чупахівської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Виконавчий комітет Чупахівської 
селищної ради

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документу 
органу виконавчої влади 
про розроблення Програми

Закон України «Про розвиток та державну
підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні»

3. Розробник Програми Виконавчий апарат Чупахівської селищної
ради

4. Співрозробники Програми Постійна комісія з питань будівництва, 
житлово-комунального господарства, тра-
нспорту, зв’язку, підприємництва та зе-
мельних відносин  

5. Відповідальні виконавці 
Програми 

Виконавчий апарат Чупахівської селищної
ради

6. Учасники Програми Суб’єкти господарювання ТГ 

7. Термін реалізації Програми 2021-2023 роки
8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, всього
у тому числі:

48,0

8.1.
кошти державного 
бюджету, тис. грн.

-

8.2.
кошти місцевого бюджету, 
тис. грн.

48,0

8.3.
інші джерела фінансування,
тис. грн.

-



1. ХАРАКТЕРИСТИКА
Програми розвитку малого та середнього підприємництва 

Чупахівської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки

1. Загальна характеристика громади:
(статистичні дані станом на 01.01.2021)

Площа території (тис. км. кв.) – 
Кількість населення (тис. чол.) –
Специфіка – 

0,014
5545
Виробництво 
сільськогосподарської продукції, 
роздрібна торгівля продовольчими 
та непродовольчими товарами, 
промислове виробництво.

2. Дата затвердження Програми 
(найменування відповідного 
рішення)

Рішення №88 виконавчого 
комітету Чупахівської селищної 
ради від 24.12. 2020 року з 
послідуючим затвердження на сесії.

3. Головний замовник Програми:
Головний розробник Програми:

Співрозробники:

Чупахівська селищна рада 
Виконавчий апарат Чупахівської 
селищної ради 

Постійна комісія з питань будівни-
цтва, житлово-комунального госпо-
дарства, транспорту, зв’язку, під-
приємництва та земельних відносин 

4. Мета Програми Створення сприятливих умов для 
провадження на території громади 
діяльності суб’єктами малого і 
середнього підприємництва, 
підтримки та розвитку такого 
підприємництва шляхом формуван-
ня дієвої системи умов, стимулів і 
мотивацій до реалізації економіч-
ного потенціалу регіону.

5. Перелік пріоритетних завдань 
Програми:

1. Впорядкування нормативного ре-
гулювання підприємницької діяль-
ності
2. Фінансово-кредитна підтримка
3. Ресурсне та інформаційне забез-
печення
4. Формування інфраструктури під-
тримки підприємництва



Очікувані кінцеві результати від 
реалізації Програми в динаміці змін 
цільових показників:

Дані станом на
01.01.2021

Очікувані
показники
(прогноз)

Кількість фізичних осіб – підприємців 
(осіб)

64 70

Надходження до селищного бюджету від 
діяльності суб’єктів малого підприємниц-
тва (тис. грн.)

795,0 1300,0

Терміни і етапи реалізації Програми 2021-2023 роки
Джерела фінансування Програми Кошти місцевого бюджету, 

Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страху-
вання на випадок безробіття

2. Стан і аналіз проблем малого підприємництва
Чупахівської селищної територіальної громади

За  останні  роки  мале  підприємництво  в  громаді  стало  самостійним
елементом ринкової економіки, має вплив на структурну перебудову,  робить
певний  внесок  у  збільшення  обсягів  виробництва,  роздрібного  товарообігу,
сприяє задоволенню споживчого попиту населення.

У розрізі видів економічної діяльності мале та середнє підприємництво
віддає  перевагу  торгівельному бізнесу,  яким займаються  48  % від  загальної
кількості  малих  підприємств.  У  виробничій  сфері  цифри  скромніші,
промислову діяльність здійснюють лише 8 %. 

З метою виявлення проблем, що стримують розвиток малого і середнього
підприємництва  проведено  аналіз  з  застосуванням  методу  –  SWOT  для
визначення  внутрішніх  (сильних  і  слабких  сторін)  та  зовнішніх  чинників
(можливостей і загроз), що впливають на розвиток підприємницької діяльності.

Сильні сторони  (Strengths) Слабкі сторони  (Weaknesses)
Забезпечення прозорості, гласності та 
відкритості при прийнятті регулятор-
них актів.
Наявність доступу до мережі Інтернет
висока якість ділових веб-сайтів.
Значна питома вага обсягів продукції 
(робіт, послуг), реалізованих суб’єк-
тами малого підприємництва у загаль-
них обсягах реалізованої продукції.

Недосконале державно-приватне 
партнерство.
Брак фінансових ресурсів.
Слабкість професійних об’єднань.
Труднощі в отриманні фінансових 
послуг.
Недостатня кількість висококваліфі-
кованої робочої сили.
Низький рівень етики праці 
(недбальство, низька якість обслуго-
вування, крадіжки, погане ставлення 
до клієнтів тощо)

Можливості (Opportunities) Загрози (Threats)
Наявність природних ресурсів. Міграція висококваліфікованих кад-



Зниження адміністративних бар’єрів 
для розвитку підприємництва. 
Скорочення планових перевірок 
суб’єктів господарювання. 
Аналітична та політична підтримка 
організацій МСП з боку органів 
влади.
Залучення нових технологій.
Спрощена процедура реєстрації під-
приємства, ФОП.

рів.
Тінізація економіки.
Злочинність, корупція та її наслідки. 
Макроекономічна нестабільність 
(попит, інфляція, курс обміну валют).
Політична нестабільність. 
Висока вартість кредиту. 
Відсутність довгострокових кредитів.
Невідповідна інфраструктура креди-
тування.
Непрозора, неузгоджена нормативна 
база. 
Перешкоди в роботі з монополістами 
(постачальниками газу, електроенер-
гії, експлуатаційних послуг та інше).
Низька платоспроможність спожива-
чів продукції.

3. Мета Програми
Метою  Програми  є  створення  сприятливих  умов  для  провадження  на

території  Чупахівської  селищної  ради  (об’єднаної  територіальної  громади)
діяльності  суб’єктами  малого  і  середнього  підприємництва,  підтримки  та
розвитку  такого  підприємництва  шляхом  формування  дієвої  системи  умов,
стимулів і мотивацій до реалізації економічного потенціалу регіону.

4. Завдання та заходи Програми
Основними завданнями Програми є:
-  зменшення  регуляторних  витрат  суб’єктів  малого  і  середнього

підприємництва на виконання положень регуляторних актів, виданих органами
місцевого самоврядування;

-  надання  підтримки у  реалізації  встановлених  законом прав  суб’єктів
малого  і  середнього  підприємництва  в  одержанні  документів  дозвільного
характеру та адміністративних послуг;

-  упорядкування  та  удосконалення  процедур  здійснення  державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

- розроблення та впровадження програм фінансової державної підтримки
суб’єктів підприємництва;

- створення сприятливого бізнес-середовища для забезпечення зайнятості
молоді; 

-  стимулювання розвитку малого і  середнього підприємництва на селі,
створення  умов  для  розвитку  сільськогосподарських  обслуговуючих
кооперативів.

Реалізація  державної  політики  у  сфері  розвитку  малого  і  середнього
підприємництва та виконання основних завдань програми буде проводитися у
напрямках, які забезпечать покращення економічних показників господарської
діяльності  малого  і  середнього  підприємництва,  збільшать  його  внесок  у



вирішення  проблем  зайнятості  населення  і  наповнення  селищного  бюджету,
сприятимуть  підвищенню  активності  і  впливу  цього  сектора  економіки  на
процес становлення громадського суспільства.

Пріоритетні  завдання  та  заходи  Програми  викладені  в  додатку1 до
Програми. Надання  суб’єктам  малого  підприємництва  часткової  компенсації
сплачених  відсотків  за  кредитами,  отриманими  у  державних  банках,  для
реалізації інвестиційних проектів за пріоритетними для Чупахівської селищної
ради  (ОТГ)  напрямками  здійснюється  відповідно  до  «  Правил  надання
часткової  компенсації  сплачених  відсотків  за  кредитами,  отриманими
суб’єктами  малого  підприємництва  у  державних  банківських  установах»,
викладених додатку 2 до Програми.

5.Фінансове забезпечення Програми
Фінансове  забезпечення  Програми  здійснюється  за  рахунок  коштів

бюджету  Чупахівської  селищної  територіальної  громади.  Розпорядником
бюджетних  коштів  є  селищна  рада.  Орієнтовна  сума  коштів,  необхідна  для
реалізації Програми складає 48,0 тис. грн. Сума може корегуватись залежно від
можливостей бюджету та необхідності здійснення видатків.

6. Очікувані (прогнозні) показники
ефективності реалізації заходів Програми

Завдяки реалізації  заходів  Програми будуть  створені  сприятливі  умови
для розвитку підприємництва та залучення інвестицій, розв’язання актуальних
проблем,  що  стримують  розвиток  приватної  ініціативи,  забезпечення
економічного  зростання,  формування  і  впровадження  ефективної  системи
підтримки і захисту суб’єктів малого та середнього підприємництва. 

Реалізація  заходів  Програми  дозволить  збільшити  кількість  суб’єктів
малого і середнього підприємництва та підвищити показники їх діяльності. 

За  результатами  виконання  Програми  на  кінець  2023  року  очікується
збільшення: 
1) чисельності працюючих у суб’єктів малого і середнього підприємництва з
615 до 637 осіб;
2)  надходжень  до  бюджетів  усіх  рівнів  від  діяльності  суб’єктів  малого
підприємництва з 795,0 тис. гривень до 1300,0 тис. гривень; 
3)  кількості  створених нових робочих місць суб’єктами малого і  середнього
підприємництва на 18 одиниць.

7. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів 
Координація за результатами виконання Програми покладається на відділ

фінансів Чупахівської селищної  ради.
Основними  формами  моніторингу  за  реалізацією заходів  та  досягненням

показників Програми будуть:
-  здійснення  аналізу  ходу  виконання  Програми та  прийняття  додаткових

заходів, спрямованих на досягнення мети Програми;
- отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої звітності

про виконання заходів та показників Програми;



-  залучення  засобів  масової  інформації  для  висвітлення  ходу  реалізації
Програми, виявлення проблем та недоліків;

-  обговорення  стану  та  проблем  реалізації  Програми  на  сесіях  селищної
ради, засіданнях виконавчого комітету селищної ради;

 Контроль здійснює постійна комісія селищної ради з питань планування
та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

Секретар селищної ради                                                        Микола МАСЛЮК


