
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

від «___»_________ 2020 року № _____ 
 

м. Олександрія 
 

Про внесення змін до рішення міської ради від 
22  квітня 2016 року № 53 «Про затвердження 
Програми розвитку малого та середнього 
підприємництва в м. Олександрії на 
2016-2020 роки» 
 

Відповідно до ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. ст. 5, 10, 15-17 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і 
середнього підприємництва в Україні», п. 8.4 Положення   про   Міський   фонд    підтримки    
підприємництва   в  місті  Олександрії, затвердженого рішенням міської ради від 10 вересня 
2010 року № 1587, з метою  розвитку підприємництва міста Олександрії та збільшення його 
участі у розв'язанні економічних і соціальних проблем міста, 
  
 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 

1) Внести зміни до рішення міської ради від 22 квітня 2016 року № 53 «Про 
затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва                            
в м. Олександрії   на 2016-2020 роки», згідно з Додатком. 

2) Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів  ради  Гриценка С.П. та постійну комісію 
міської ради з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, 
регуляторної політики. 

 
2. Управлінню економіки міської ради підготувати відповідний проект рішення міської 

ради.   
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  ради  Гриценка С.П.  
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                  Степан ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
Виконавчого комітету                                                                       Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від «___» ____ 2020 року № ______ 

 
Зміни  

до рішення міської ради від 22 квітня 2016 року № 53  
«Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в м. 

Олександрії на 2016-2020 роки» 
 

1. Підпункт 4) Переліку пріоритетних завдань Програми розділу 1. «Характеристика» 
викласти в такій редакції: 

 
4) створення нових робочих місць та пріоритетна підтримка розвитку малого та 
середнього бізнесу за напрямами: 
- виробництво продукції  та надання послуг для потреб обороноздатності країни; 
- впровадження  сучасних, енергозберігаючих та екологічно чистих технологій; 
- переробка  сільськогосподарської  продукції ; 
- виробництво продовольчих товарів, створення підприємств з виробництва інших видів 

продукції, товарів, послуг, створення овочесховищ; 
- створення об’єктів торгівлі і послуг для  малозахищених  верств населення (соціальні 

магазини, соціальні аптеки, тощо); 
- створення (розширення видів послуг) закладів побутового обслуговування населення; 
- створення та розвиток закладів з: олімпійських видів спорту, масового спорту; 

створення нових закладів для: організації  дозвілля та занять фізкультурою, спортом  
для  дітей, молоді та мешканців міста; 

- розвиток  зеленого туризму та ландшафтного дизайну; 
- відродження народних промислів та ремісництва; 
- вирощування квітів, відтворення рослин (зокрема вирощування тепличного матеріалу 

квіткових культур); 
- вирощування екологічно чистих овочів; 
- бджільництво, виробництво меду; 
- виробництво будівельних матеріалів і конструкцій; 
- розвиток громадського харчування; 
- напрямками та пріоритетами, визначеними обласною програмою розвитку 

підприємництва та РФПП.   
 

2.  Підпункти: 12 «Обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів Програми»  та   13 
«у тому числі за рахунок місцевого бюджету» розділу 1. «Характеристика» викласти в 
такій редакції: 

 
12. Обсяги коштів, необхідних на 

фінансування заходів Програми 
 

2016 рік – 1200,0 тис. грн 
2017 рік – 400,0 тис. грн 
2018 рік – 450,0 тис. грн 
2019 рік – 500,0 тис. грн 
2020 рік – 680,0 тис. грн 

13. у тому числі за рахунок місцевого 
бюджету 

2016 рік – 200,0 тис. грн 
2017 рік – 200,0 тис. грн 
2018 рік – 250,0 тис. грн 
2019 рік – 300,0 тис. грн 
2020 рік – 480,0 тис. грн 
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3.  Підпункт 2.3. «Забезпечення фінансово-кредитної  підтримки суб’єктів малого 
підприємництва» розділу 9. «ЗАХОДИ щодо реалізації  Програми  розвитку малого та 
середнього підприємництва м. Олександрії на 2016-2020 роки» викласти в такій редакції: 
 

№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання Заходи 

Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансуванн
я, вартість,  
тис. грн 

Очікуваний 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 

2.3. 

Забезпечення 
фінансово-
кредитної  
підтримки 
суб’єктів 
малого 
підприємницт
ва 

Проведення 
«круглих столів» з 
питань 
мікрокредитування 
для представників 
малого та 
середнього бізнесу 

2016-
2020 

Фінансово-
кредитні 
установи 
міста 

 

Забезпеченн
я розвитку 
малих 
підприємств
, придбання 
обладнання, 
запроваджен
ня нових 
технологій 
тощо 

-  

Сприяння 
збільшенню обсягів 
надання кредитів, у 
т. ч. за рахунок 
розширення послуг 

2016-
2020 

Фінансово-
кредитні 
установи 
міста 

  

-  

Надання 
безвідсоткової 
фінансової 
допомоги з 
місцевого бюджету 
через МФПП для 
реалізації бізнес-
планів підприємців 
на зворотній та 
безповоротній 
основі та коштів на 
часткове 
відшкодування з 
місцевого бюджету 
відсоткових ставок 
за кредитами, 
залученими 
суб’єктами малого 
та середнього 
підприємництва для 
реалізації  
інвестиційних 
проектів 

2016-
2020 

МФПП, 
РФПП 

Загальний 
обсяг, тис. 
грн: 

2016 – 
1200,0 

2017 – 400,0 
2018 – 450,0 
2019 – 500,0 
2020 – 680,0 
з них: 
кошти через 
МФПП:  
2016 – 200,0 
2017 – 200,0 
2018 – 250,0 
2019 – 300,0 
2020 – 480,0 
Кошти через 
РФПП:  

2016 – 
1000,0 

2017 – 200,0 
2018 – 200,0 

Створення 
нових 
робочих 
місць, 
збільшення 
обсягів 
виробництва
,  
надходжень 
до бюджетів 
всіх рівнів, 
вирішення 
соціальних 
проблем, 
подолання 
безробіття 
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-  

Залучення коштів 
Регіонального 
фонду підтримки 
підприємництва 
(РФПП) на 
реалізацію бізнес-
планів підприємців 
міста 

2016-
2020 

2019 – 200,0 
2020 – 200,0 

-  

Проведення  
моніторингу 
ефективності 
використання 
суб’єктами 
підприємництва 
отриманих 
бюджетних коштів 

2016-
2020 МФПП  

Контроль та 
ефективне 
використанн
я 
бюджетних 
коштів 

-  

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

2016-
2020 

Олександрій
-ський 
міськрайонн
ий центр 
зайнятості 

Кошти 
Фонду 
загально-
обов’язково
го 
державного 
соціального 
страхування 
на випадок 
безробіття 

Збільшення 
кількості 
підприємців, 
надходженн
я до 
бюджету, 
створення 
нових 
робочих 
місць 

 
 
 
Керуючий справами 
Виконавчого комітету                                                                       Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 
 
 
 
 
  


