
                                                                                                                                                  Додаток 1 

                                                                                                                                                                             до Програми 

 

 Основні заходи з реалізації  міської  програми 

підтримки  малого та середнього підприємництва  на 2017-2018 роки 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Вартість 

тис.грн. 

2017 2018 

Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

Розроблення, затвердження, оприлюднення 

плану діяльності міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на наступний 

календарний рік 

Щорічно до             

15 грудня 

Сектор економіки  Бережанської 

міської ради 

Не потребує - - 

Здійснення моніторингу реалізації 

регуляторної політики в сфері господарської 

діяльності 

 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки  Бережанської 

міської ради, юридичний відділ 

Бережанської міської ради 

Не потребує - - 

Створення електронної бази чинних 

регуляторних актів 

2017-2018 

роки 

Юридичний відділ Бережанської 

міської ради 

Не потребує 

 

- - 

Забезпечення участі в обласних тематичних 

круглих столах, тренінгах, семінарах, 

зустрічах та обговореннях з питань 

забезпечення реалізації прав у здійсненні 

державної регуляторної політики 

2017-2018 

роки 

Юридичний відділ Бережанської 

міської ради, сектор економіки  

Бережанської міської ради 

Не потребує - - 

Участь у навчанні по використанню методики 

М-тесту  регуляторного акту 

2017-2018 

роки 

Юридичний відділ Бережанської 

міської ради, сектор економіки  

Не потребує - - 



 

 

6 

 

 

 

7 

Бережанської міської ради  

Забезпечити доступ до баз даних, що містять 

правову та комерційну інформацію щодо 

започаткування, ведення і припинення 

підприємницької діяльності 

2017-2018 

роки 

Відділ державної реєстрації 

Бережанської міської ради 

Не потребує -            - 

Проведення щоквартально засідання 

координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва при Бережанській міській 

раді 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки  Бережанської 

міської ради 

Не потребує - - 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Здійснення аналізу звернень підприємців на 

«гарячу телефонну лінію» для підприємців, 

узагальнення та надання пропозицій до 

відповідних органів виконавчої влади про 

внесення змін до діючих законодавчих актів  

2017-2018 

роки 

Сектор економіки  Бережанської 

міської ради, Бережанське 

об’єднання управління 

Пенсійного фонду України 

Тернопільської області,  

Бережанське відділення 

Бучацької об’єднаної державної 

податкової інспекції Головного 

управління фіскальної  служби   у 

Тернопільській  області 

Не потребує - - 

Інформування суб’єктів малого та середнього 

підприємництва міста про пропозиції 

іноземних партнерів щодо налагодження 

двостороннього економічного співробітництва 

та висвітлювати дану інформацію на сайті 

міської ради 

 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки  Бережанської 

міської ради 

Не потребує - - 

Фінансово – кредитна та інвестиційна підтримка 

1 Сприяння залученню внутрішніх та 2017-2018 Сектор економіки  Бережанської Не потребує - - 



 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

зовнішніх інвестицій з метою розвитку та 

підтримки підприємництва  в усіх сферах 

діяльності  

роки міської ради 

Забезпечення фінансування семінарів, 

консультацій, інформаційно-

роз’яснювальних заходів для  

взаємовигідного партнерства між 

представниками владних структур та малого 

і середнього бізнесу 

2017-2018 

роки 

Фінансове управління, сектор 

економіки  Бережанської 

міської ради 

Міський 

бюджет 

3,0 3,0 

Здешевлення банківських кредитів для  

суб’єктів господарювання через механізм 

часткового відшкодування відсоткових 

ставок за кредитами, залученими 

суб’єктами малого і середнього 

підприємництва для реалізації 

інвестиційних проектів 

2017-2018 

роки 

Фінансове управління, сектор 

економіки  Бережанської 

міської ради  

 

Міський 

бюджет 

50,0  

 

50,0  

 

Забезпечення участі делегацій міста у 

публічних виставках, форумах, круглих 

столах з метою сприяння залученню 

інвестицій в економіку  міста 

2017-2018 

роки 

Фінансове управління, сектор 

економіки  Бережанської 

міської ради  

 

Міський 

бюджет 

30,0 

 

30,0 

Проведення інформаційно-агітаційної 

кампанії, спрямованої на позиціонування 

міста як інвестиційно - привабливого для 

малого та середнього підприємництва 

(виготовлення каталогів, буклетів, 

роздаткових матеріалів, флеш-пам'ять 

тощо) 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки  Бережанської 

міської ради 

Міський 

бюджет 

5,0 5,0 

Створення банку даних фінансово– 2017-2018 Сектор економіки  Бережанської Не потребує - - 



 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

10 

 

кредитних установ та переліку їх послуг у 

сфері мікрокредитування та забезпечення 

доступу до інформації представників 

малого та середнього бізнесу 

роки міської ради 

Систематичне інформування підприємців 

про грантові та кредитні програми, в тому 

числі: 

-системний моніторинг грантових та 

кредитних програм, спрямованих на 

розвиток бізнесу; 

-оприлюднення інформації про грантові та 

кредитні можливості на відповідному веб-

ресурсів 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки  Бережанської 

міської ради 

Не потребує - - 

Забезпечення участі суб’єктів 

підприємництва в засіданнях обласних 

круглих столів, семінарів, навчань, 

тренінгів, майстер-класів, обговорень, 

зустрічей, конкурсів тощо з актуальних 

питань ведення бізнесу 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки  Бережанської 

міської ради 

Не потребує  

- 

 

- 

Розроблення інвестиційного каталогу міста 

та виготовлення  в друкованому вигляді, з 

метою залучення потенційних інвесторів 

2017-2018 

роки 

Фінансове управління, сектор 

економіки  Бережанської міської 

ради 

Міський 

бюджет 

2,0 2,0 

Сприяння наданню банківських кредитів 

суб’єктам малого підприємництва  

2017-2018 

роки 

Районні відділення філії банків Позабюджетні 

кошти 

В межах 

кошторисни

х витрат 

 Ресурсне та інформаційне забезпечення підприємництва 

1 
Участь у створенні обласного єдиного 

інформаційного  ресурсу для підприємців, 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки  Бережанської 

міської ради 

Позабюджетн

і кошти 

В межах 

кошторисни



 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

який міститиме необхідну інформацію про 

заснування та ведення бізнесу, оперативну 

інформацію про зміну відповідних 

нормативно-правових  актів, тощо 

х витрат 

Поширення інформації про успішні бізнес-

практики в процесі здійснення виробничо-

комерційної діяльності шляхом 

налагодження співпраці з окремими 

представниками бізнесу з метою вивчення 

їхнього досвіду та оприлюднення кращих 

практик на офіційному сайті Бережанської 

міської ради 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки  Бережанської 

міської ради 

Не потребує - - 

Сприяння участі малого та середнього 

підприємництва міста Бережан  в бізнес-

форумах та інших промоційних заходах, які 

проводяться в області  

2017-2018 

роки 

Сектор економіки  Бережанської 

міської ради 

Не потребує - - 

Участь у  проведенні (на рівні області) 

інформаційної кампанії з покращення іміджу 

підприємництва, спрямованої на різні 

верстви населення 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки  Бережанської 

міської ради, суб’єкти 

підприємницької діяльності 

міста 

Не потребує - - 

Участь у проведенні (на рівні області) 

інформаційної кампанії щодо етики ведення 

бізнесу та соціальної відповідальності 

підприємців 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки  Бережанської 

міської ради, суб’єкти 

підприємницької діяльності 

міста 

Не потребує - - 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

Організація та проведення круглих столів, 

семінарів, тренінгів, майстрів-класів, 

конкурсів для суб’єктів господарювання з 

актуальних питань ведення підприємницької 

діяльності, підтримки національного 

товаровиробника, розвитку пріоритетних 

галузей економіки, в  тому числі з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій, бізнесу програм та умов 

кредитування  

2017-2018 

роки 

Сектор економіки  Бережанської 

міської ради. .Бережанське 

відділення Бучацької ОДПІ. 

Управління Пенсійного фонду 

України в Бережанському 

районі 

Міський 

бюджет 

5,0 

 

 

 

5,0 

Організація та проведення зустрічей 

представників органів влади та бізнесу з 

метою налагодження ефективного діалогу 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки  Бережанської 

міської ради.  .Бережанське 

відділення Бучацької ОДПІ. 

Управління Пенсійного фонду 

України в Бережанському 

районі 

Не потребує - - 

Формування інформаційної бази (бізнес-

каталогу) товарів (послуг), виробництво 

(надання) яких здійснюється підприємствами 

міста, а також виготовлення та поширення 

цієї інформації серед зацікавлених суб’єктів 

господарювання у друкованому вигляді та на 

електронних носіях 

2017-2018 

роки 

 Фінансове управління, сектор 

економіки  Бережанської 

міської ради 

Міський 

бюджет 

3,0 3,0 

Забезпечити участь у обласних семінарах, 

тренінгах, круглих столах, навчаннях для 

демобілізованих учасників АТО, внутрішньо 

переміщених осіб щодо започаткування та 

ведення підприємницької діяльності  

2017-2018 

роки 

Сектор економіки  Бережанської 

міської ради .Районний  ценр 

зайятості 

Не потребує  

- 

 

- 



 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

15 

 

16 

 

Здійснення моніторингу щодо участі  

суб’єктів підприємницької діяльності у 

здійсненні електронних державних 

закупівель 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки  Бережанської 

міської ради 

Не потребує  

- 

 

- 

Створення системи інформування  

для проведення інформаційної кампанії з 

метою заохочення малого та середнього 

підприємництва до участі в електронних 

державних закупівлях 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки  Бережанської 

міської ради 

Не потребує - - 

Проведення  «Дня підприємця» та 

відзначення в місті кращих платників 

податків серед суб’єктів підприємницької 

діяльності 

2017-2018 

роки 

Фінансове управління, сектор 

економіки  Бережанської 

міської ради податкова 

Міський 

бюджет 

5,0 5,0 

Проведення “Днів відкритих дверей” на 

успішних підприємствах Бережан 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки , відділ 

освіти, молоді та спорту 

Бережанської міської ради  

Не потребує -  

Сприяння відкриттю  підприємств сфери 

торгівлі та побуту  

2017-2018 

роки 

Сектор економіки  Бережанської 

міської ради 

Не потребує - - 

Сприяння розвитку народних промислів та 

ремісництва 

2017-2018 

роки 

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської 

ради 

Не потребує - - 

Створення бази даних агроосель та садиб, 

бажаючих приймати туристів та розмістити 

інформацію на сайті міської ради 

2017-2018 

роки 

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської 

ради  

Не потребує - - 

17 

 

 

Сприяння створенню нових робочих місць 

шляхом компенсації   роботодавцям   

єдиного  соціального внеску відповідно до 

Закону України “Про загальнообов’язкове 

2017-2018 

роки 

Районний центр зайнятості Кошти Фонду 

загально-

обов’язкового 

державного 

В межах 

кошторису 

витрат 



 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

державне соціальне страхування на випадок 

безробіття” 

 

соціального 

страхування 

України на 

випадок 

безробіття 

Проведення профнавчання безробітних 

громадян за напрямком “Менеджмент 

малого підприємництва” (для бажаючих 

отримати одноразову допомогу для 

організації підприємницької діяльності) 

2017-2018 

роки 

Районний центр зайнятості Кошти Фонду 

загально-

обов’язкового 

державного 

соціального 

страхування 

України на 

випадок 

безробіття 

В межах 

кошторису 

витрат 

Направлення на професійне навчання та 

підвищення кваліфікації безробітних 

громадян для їх подальшого  

працевлаштування в підприємницьких 

структурах 

. 

2017-2018 

роки 

Районний центр зайнятості Кошти Фонду 

загально-

обов’язкового 

державного 

соціального 

страхування 

України на 

випадок 

безробіття 

В межах 

кошторису 

витрат 

Проведення семінарів та тренінгів для 

безробітних громадян, з метою подальшого 

зайняття підприємницькою діяльністю 

2017-2018 

роки 

Районний центр зайнятості Кошти Фонду 

загально-

обов’язкового 

державного 

соціального 

страхування 

В межах 

кошторису 

витрат 



 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

22 

 

 

 

23 

 

 

 

24 

 

 

 

 

25 

України на 

випадок 

безробіття 

Проведення навчання незайнятого населення 

з орієнтацією на само зайнятість, розвиток 

сімейних форм малого бізнесу  

2017-2018 

роки 

Районний центр зайнятості 

 

Кошти 

районного 

ценрту 

зайнятості 

В межах 

кошторису 

витрат 

 

Поширення інформації про успішну 

практику молодіжного підприємництва 

2017-2018 

роки 

Відділ освіти молоді і спорту 

Бережанської міської ради, 

районний центр зайнятості 

Не потребує - 

Проведення профорієнтаційних заходів, 

спрямованих на виховання ділових якостей у 

школярів, молоді, безробітних 

2017-2018 

роки 

Відділ освіти молоді і спорту 

Бережанської міської ради, 

районний центр зайнятості 

Не потребує - 

Налагодження системи взаємодії районної 

служби зайнятості, відділу освіти, 

об’єднання  роботодавців і зацікавлених 

підприємницьких структур в питаннях 

формування кадрового потенціалу 

підприємництва міста 

2017-2018 

роки 

Відділ освіти молоді і спорту 

Бережанської міської ради, 

районний центр зайнятості 

Не потребує - 

Забезпечення проведення форумів, науково-

практичних конференцій, семінарів, 

тренінгів, “круглих столів” для суб’єктів  

підприємництва 

2017-2018 

роки 

Районний центр зайнятості, 

Бережанське об’єднання 

управління Пенсійного фонду 

України Тернопільської області,  

Бережанське відділення 

Бучацької ОДПІ  

Не потребує - 

Модернізація навчальних програм та  

спеціальностей, у ВП НУБіП України 

«Бережанський АТІ» на предмет їх 

2017-2018 

роки 

Відокремлений підрозділ 

Національного університету 

біоресурсів і 

Кошти 

навчального 

закладу 

В межах 

кошторису 

витрат 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відповідності потребам бізнесу природокористування України 

“Бережанський  агротехнічний  

інститут” 

Сприяння в підготовці спеціалістів, 

робітників для роботи в умовах ринкової 

економіки 

 

2017-2018 

роки 

Відокремлений підрозділ 

Національного університету 

біоресурсів і 

природокористування України 

“Бережанський  агротехнічний  

інститут” 

 

 

Кошти 

навчального 

закладу 

В межах 

кошторису 

витрат 

Цільові проекти та підпрограми 

1 

Відновлення роботи підприємства ТОВ 

“Бережанський цегельний завод  “Керамік” 

2017-2018 

роки 

Суб’єкти господарювання Кошти 

інвестора, 

кошти 

підприєм-

ства 

 

В межах 

кошторису 

витрат 

 



 

Завідувач сектору економіки 

міської ради                                                                                                                                                          С.М. ВРИДНИК                                                           

 
 


