
    
Додаток 

Інформація 
про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2022 роки

1. ________ Тернопільська міська рада
________________________________________

КВКВ найменування головного розпорядника коштів програми
0117610      Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2022 роки, 18.12.2020 №8/2/14

(зі змінами згідно рішення міської ради  №8/5/10 від 23.04.2021)
2. КФКВ найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

3. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми
Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2022 роки

(назва програми)
Планові обсяги фінансування,

тис. гривень
Фактичні обсяги фінансування,

тис. гривень

у тому числі у тому числі

№

з/п
Захід

Відповідальний виконавець 
та строк виконання заходу

Усього
 бюджет 
громади

кошти з 
інших  
джерел

Усього
бюджет 
громади

кошти з 
інших 
джерел

Стан виконання заходів
(результативні показники виконання програми)

Завдання 1.1. Реалізація державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності та вдосконалення процесу надання адміністративно-дозвільних процедур

1

Забезпечення  планування діяльності  з  
підготовки  проектів регуляторних  
актів,  оприлюднення  на сайті міської 
ради

Відділ торгівлі, побуту та 
захисту прав споживачів, 

управління цифрової 
трансформації та 

комунікацій зі ЗМІ
щорічно до 15 грудня

- - - - - -

Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік:
-рішення ВК №41 від 02.12.2020;
-рішення МР  №8/2/35 від 18.12.2020
Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік:
-рішення ВК №1080 від 01.12.2021;
-рішення МР №8/11/36 від 17.12.2021 
Доповнення: рішення ВК №152 від 16.02.2022, №360 від 13.04.2022 , 
рішення МР №8/п17/14 від 22.08.2022

2

Забезпечення прозорості та відкритості 
виконання виконавчими органами 
міської ради положень державної 
регуляторної політики.
Аналіз дії регуляторних актів та 
проведення заходів з відстеження їх 
результативності

Розробники регуляторних 
актів,

відділ торгівлі, побуту та 
захисту прав споживачів

2021-2022
- - - - - -

Проведено 21 відстеження результативності



2

3

Залучення представників бізнесу й 
бізнес-асоціацій до публічного 
обговорення рішень, що стосуються 
діяльності малого та середнього бізнесу 
та перспективних напрямків розвитку 
громади.
Підтримка ініціатив підприємців, 
спрямованих на перегляд чинних та 
розробку нових регуляторних актів

Розробники регуляторних 
актів,

відділ торгівлі, побуту та 
захисту прав споживачів

2021-2022 - - - - - -

Представники бізнесу були залучені до наради при міському голові 
щодо обговорення актуальних питань в напрямку підвищення індексу 
конкурентоспроможності Тернопільської громади.
Для процесу обговорення та регулювання діяльності з питань 
зовнішньої реклами створено Раду з питань зовнішньої реклами, до 
якої залучені представники галузевих рад підприємців, об’єднань 
підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.   
Протягом 2021-2022 років прийнято 11 регуляторних актів

4

Оновлення електронного реєстру 
чинних регуляторних актів міської ради 
та виконавчого комітету

Відділ торгівлі, побуту та 
захисту прав споживачів,

 управління цифрової 
трансформації та 

комунікацій зі ЗМІ
2021-2022

- - - - - -

Оновлено електронний реєстр чинних регуляторних актів міської ради 
та виконавчого комітету
https://ternopilcity.gov.ua/politika-regulyatorna/regulyatorna-politika/reestr-
diyuchih-regulyatornih-aktiv-u-misti-ternopoli/

5

Модернізація Центру надання 
адміністративних послуг в Тернопільській 
міській територіальній громаді (згідно 
затвердженої Концепції) в рамках 3 фази 
впровадження Програми « U-LEAD з 
Європою» 

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг», 

старости сіл 
Тернопільської  міської 
територіальної  громади

2021

- - - - - -

В рамках 3 фази впровадження Програми « U-LEAD з Європою» в 
с.Курівці облаштовано одне віддалене робоче місце адміністратора 
ЦНАП

6

Вдосконалення процедур отримання 
документів, видача яких належить до 
повноважень органів місцевого 
самоврядування у сфері регулювання 
господарської діяльності

Відділ
 «Центр надання 

адміністративних послуг»,
структурні підрозділи 

міської ради
2021-2022

- - - - - -

Вдосконалено та внесено зміни:
-інформаційних карток –281;
 -технологічних карток–224.
Розроблено нових:
-інформаційних карток–182;
 -технологічних карток– 57
Удосконалено паспорта процесу - 50

https://ternopilcity.gov.ua/politika-regulyatorna/regulyatorna-politika/reestr-diyuchih-regulyatornih-aktiv-u-misti-ternopoli/
https://ternopilcity.gov.ua/politika-regulyatorna/regulyatorna-politika/reestr-diyuchih-regulyatornih-aktiv-u-misti-ternopoli/
https://ternopilcity.gov.ua/politika-regulyatorna/regulyatorna-politika/reestr-diyuchih-regulyatornih-aktiv-u-misti-ternopoli/
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7

Розширення кількості надання 
електронних послуг для бізнесу

Відділ
 «Центр надання 

адміністративних послуг»
2021-2022

- - - - - -

Збільшено кількість електронних послуг до 48, в тому числі 6 для 
бізнесу:
- державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати  
підприємцем;
- видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – 
підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної 
особи – підприємця;
- державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на 
підставі модельного статуту або переходу юридичної особи з 
модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого 
документа;
-  державна реєстрація включення відомостей відомостей про 
юридичну особу або про фізичну особу-підприємця, зареєстрованих до 
1 липня 2014 року           

8

Контроль актуальності інформаційних 
карток та інформування суб’єктів 
господарської діяльності щодо змін 
чинного законодавства в сфері  підготовки 
документів дозвільного характеру

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг»,

структурні підрозділи 
міської ради
2021-2022

- - - - - -

Моніторинг актуальності інформаційних карток проводиться на 
постійній основі. На сайтах ЦНАП та Тернопільської міської ради 
розміщені інформаційні картки в актуальному стані

9

Проведення анкетування суб’єктів 
підприємницької діяльності щодо якості 
надання адміністративних послуг, у тому  
числі  з  видачі документів дозвільного 
характеру

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг»

2021-2022 - - - - - -

У ЦНАП проводиться опитування громадян за допомогою Скриньки 
побажань та Журналу зауважень та пропозицій.
З метою покращення задоволення відвідувачів якістю надання 
послуг, в приміщенні ЦНАП розміщені QR- коди для залишення 
відгуків суб’єктами звернень.
Скарги щодо задоволення якістю надання послуг відсутні.

Завдання 2.1. Сприяння у формуванні розгалуженої інфраструктури підтримки бізнесу, інформаційне забезпечення діяльності малого та середнього підприємництва

1

Підтримка створення та розвитку об’єктів  
інфраструктури

Управління стратегічного 
розвитку міста,

 управління економіки, 
промисловості та праці

2021-2022

- - - - - -

-Відкриття представництва групи компаній Synergy Universe в 
Тернополі;
 – підписання угоди про довгострокову оренду виробничих площ у 
Тернополі компанією «Монкс Інтернешнл»

2

Висвітлення актуальної інформації в 
рубриках «Підприємництво» та 
«Інвестиції» на сайті міської ради та інші

Управління економіки, 
промисловості та праці,

управління стратегічного 
розвитку міста

2021-2022

- - - - - -

Для інформування представників бізнесу рубрики «Підприємництво» 
та «Інвестиції» на сайті міської ради оновлюються актуальною 
інформацією.
Відбулося 76 оновлень та оприлюднення  інформації

3
Робота консультаційних пунктів для 
платників податків

Головне управління ДПС в 
Тернопільській області

2021-2022
- - - - - -

До Центру обслуговування звернулось 194950 відвідувачів. 
Надано 51703 адміністративних послуг 

https://www.facebook.com/MonksInternational/
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4

Проведення семінарів, «круглих столів» з 
платниками податків

Головне управління ДПС в 
Тернопільській області - - - - - -

Проведено 331 семінар, 20 Інтернет-конференцій, 88 сеансів 
телефонного зв’язку «гаряча лінія». 
Розповсюджено 784 види друкованої продукції загальним накладом 
48806 примірників

5

Проведення консультацій з 
новозареєстрованими платниками 
податків з питань подання звітності в 
електронному вигляді

Головне управління ДПС в 
Тернопільській області

2021-2022 - - - - - -

В центрі обслуговування платників облаштовано 2 робочих місця для 
платників з доступом до мережі Інтернет, надаються консультації з 
використання безкоштовного ПЗ для подання податкової, фінансової та 
іншої звітності в електронному вигляді. Надано 1627 консультацій

6
Висвітлення через засоби масової 
інформації  роз’яснень податкового 
законодавства 

Головне управління ДПС в 
Тернопільській області

2021-2022
- - - - - -

Висвітлено понад 3000 матеріалів з питань застосування податкового 
законодавства та єдиного внеску.

7

Проведення днів «відкритих дверей», 
«круглих столів», семінарів, консультацій 
з метою роз’яснення суб’єктам 
підприємництва діючих нормативно-
правових актів

Західноукраїнський 
національний університет

2021-2022 - - - - - -

У рамках господарських договорів на надання науково-професійних 
послуг проведено тренінги, консультації для підприємств:
ТОВ «ЕСКОРТ», ФГ «ЕКО-ДЕЛІКАТЕС»,  ТОВ «ДЖІ. ПІ. ЕС. 
ТРАНСПОРТ КОНТРОЛЬ», ТОВ «АГРІКОН-ПІВДЕНЬ», ТОВ 
«Форвард Агро Трейд»

8

Проведення науковцями закладів вищої 
освіти науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт зі створення та 
впровадження науково- технічної 
продукції на замовлення суб’єктів 
підприємницької діяльності

Західноукраїнський 
національний університет

2021-2022
- - - - - -

Проведено науково-дослідні роботи для підприємств:
ТОВ «Тернопільський міський ринок ЛТД»; ТОВ «ВАВІЛОН АГРО, 
ПП «ІНВЕСТ-РОДИНА», ТОВ «ТЕР АУДИТ», ТОВ «КАМВЕСТ», 
ТОВ «ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ», представництво 
«Дорнієр Консалтинг Інтернешенал ГмбХ», ТОВ «ОЛГІС»; ТОВ 
«ГЛОБАЛ БІЛД ІНЖИНІРИНГ

Завдання 3.1. Удосконалення системи надання  фінансово-кредитної,  інвестиційної  та ресурсної підтримки суб’єктам підприємництва

1

Надання  фінансової  підтримки
суб’єктам  малого  і  середнього
підприємництва за рахунок часткового 
відшкодування відсоткових ставок за
банківськими кредитами на реалізацію 
бізнес – проєктів

Управління економіки, 
промисловості та праці,

відділ обліку та фінансового 
забезпечення

2021-2022

1000,0 1000,0 - 500,0 500,0 -

Відшкодування відсотків за кредитами не проводилось через 
відсутність заяв від суб’єктів малого та середнього підприємництва

1.1.

Фінансова підтримка застрахованих осіб, 
які постраждали внаслідок дії додаткових 
обмежувальних протиепідемічних заходів, 
пов’язаних із поширенням на території 
України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2

Управління економіки, 
промисловості та праці,

відділ обліку та фінансового 
забезпечення

2021
4000,0 4000,0 - - - -

Не здійснювалась, у зв’язку з відсутністю на території Тернопільської 
громади додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#n240
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#n240
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#n240
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#n240
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#n240
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#n240
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2

Організація та проведення конкурсів 
інвестиційних бізнес-проєктів 

Управління стратегічного 
розвитку міста

По мірі надходження заявок

-

Проведено конкурси:
- будівництво доступного житла для мешканців Тернопільської 
громади (вул. Героїв Чорнобиля);
- будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 
(пр. Злуки – вул. Чубинського, площа 0,6577 га);
- будівництво футбольного поля зі штучним покриттям (вул. Клима 
Савури, 1; площа футбольного поля: 105 м ×70 м);
- будівництво футбольного майданчика з сучасним штучним 
покриттям з трибунами та освітленням і майданчика для стрітболу з 
штучним покриттям та освітленням (вул. Новий світ, 11, площа 
футбольного поля: 64 м × 46 м) ;
- будівництво баскетбольно-волейбольного майданчика із проведенням 
благоустрою та озелененням прилеглої території (бульв. 
Д.Вишневецького, 8);
 -реконструкція нежитлової будівлі комунальної власності (вул. Родини 
Барвінських, 4);
-реконструкція нежитлових будівель комунальної власності (вул. 
Білецька, 54 та Чумацька, 5);
-реконструкція з добудовою приміщень лікарні (вул. Романа 
Купчинського, 14);
-реконструкція існуючої нежитлової будівлі під центр тимчасового 
проживання, реабілітації та відновлення фізичного і психологічного 
здоров’я внутрішньо переміщених та соціально незахищених осіб з 
вбудованими приміщеннями громадського призначення, надбудовою 
житлових квартир та влаштуванням підземного паркінгу-укриття (вул. 
Івана Франка, 3).

3

Інформаційно – консультаційна допомога  
суб’єктам  малого  і середнього бізнесу 
щодо отримання грантів, кредитів тощо 
від фінансових установ, у т. ч. 
міжнародних

Управління економіки, 
промисловості та праці,

управління стратегічного 
розвитку міста

2021-2022

- - - - - -

На сайті міської ради в розділі «Конкурси» розміщено інформацію 
щодо 33 грантових програм  

4

Оновлення  інвестиційного паспорту та 
кредитного рейтингу  

Управління економіки, 
промисловості та праці, 

управління стратегічного 
розвитку міста

щорічно
160,0 160,0 - 160,0 160,0 -

03.12.2021  року рейтинговим агентством «IBI-рейтинг» оновлено 
кредитний рейтинг (на рівні uaA) та рейтинг інвестиційної 
привабливості Тернопільської міської територіальної громади  (на рівні 
invA+).
У 2022 році оновлення  інвестиційного паспорту та кредитного 
рейтингу не проводилося. 
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5

Залучення суб’єктів підприємництва до 
участі в міжнародних ділових зустрічах, 
переговорах, конференціях, семінарах,  
форумах ділового партнерства

Управління економіки, 
промисловості та праці, 

управління стратегічного 
розвитку міста

2021-2022

- - - - - -

Суб’єкти малого і середнього підприємництва взяли участь у понад 20 
заходах, зокрема:
-участь в українсько-хорватських переговорах;
- участь в дискусії «За закритими кордонами: транскордонне 
співробітництво України та ЄС у часи Ковід» (в режимі ZOOM);
- он-лайн участь у Європейському форумі української діаспори 
«Новий Сад 2021»;
–участь у zoom-конференції  «Поглиблення регіонального партнерства 
у сфері залучення та супроводження інвестицій»;
– участь у zoom-конференції «Міжнародне експертне обговорення 
2021: партнерство для розвитку»;
-участь у Міжнародній науково-практичній конференції 
«Перспективи індустрії гостинності та міжнародного бізнесу: світові 
тенденції та національні пріоритети»;
- участь у конференції «Ukraine Tourism Forum 22»

6

Оновлення електронної бази даних 
вільних земельних ділянок для 
започаткування бізнесу та реалізації 
інвестиційних проектів; розміщення на 
сайті міської ради 

Відділ земельних ресурсів,
управління цифрової 

трансформації та 
комунікацій зі ЗМІ

2021-2022
- - - - - -

На сайті міської ради оновлено інформацію про проведення земельних 
торгів та перелік земельних ділянок для здійснення підприємницької 
діяльності, право оренди та право власності на які набуватиметься на 
аукціоні.
Протягом 2021-2022 років проведено 3 земельних аукціони.  Шляхом 
проведення земельних торгів у формі аукціону продано право оренди 
(річний розмір орендної плати) на  4 земельні ділянки. Надходження до 
бюджету громади  від продажу права оренди земельних ділянок 
становлять 3230,6 тис.грн.  Шляхом продажу у власність земельних 
ділянок для обслуговування об’єктів, розміщених на них, продано 7 з/д 
площею 1,42 га на загальну суму 3676,7 тис.грн.

7

Автоматичне поновлення договорів 
оренди землі, термін  яких закінчується, за 
умови відсутності боргу перед бюджетом 
громади

Відділ земельних ресурсів
2021-2022

- - - - - -

Протягом 2021-2022 років поновлено 858 додатків до договорів оренди 
землі

8

Переукладання (продовження) договорів 
оренди індивідуально визначеного 
(нерухомого або іншого) майна  
комунальної власності, з орендарями, які 
належним чином виконували свої 
обов’язки за договорами оренди

Уповноважені органи ради 
по управлінню майном,
управління обліку та 
контролю за використанням 
комунального майна

2021-2022

- - - - - -

Протягом 2021-2022 років продовжено договори оренди індивідуально 
визначеного майна  комунальної власності - 71 

9

Формування пропозицій вільних об’єктів 
майна комунальної власності для передачі 
в оренду   згідно намірів та аукціонів, 
підготовка відповідних рішень, 
оприлюднення переліків в електронній 
торговій системі (ЕТС) Прозорро. Продажі  

Уповноважені органи ради 
по управлінню майном,
управління обліку та 
контролю за використанням 
комунального майна

2021-2022

- - - - - -

Виконавчим комітетом прийнято 4 рішення про включення 18 вільних 
об’єктів до Переліку першого типу та  передачу в оренду майна 
шляхом проведення аукціонів та 3 рішення про включення 35 об’єктів  
до Переліку другого типу та намір передачі їх в оренду без проведення 
аукціонів. Усі об’єкти комунальної власності включені до Переліку 
першого чи другого типу оприлюднені в  електронній торговій системі 
(ЕТС)
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10

Здійснення передачі в оренду вільних 
об’єктів майна комунальної власності 
суб’єктам  підприємництва

Уповноважені органи ради 
по управлінню майном,
управління обліку та 
контролю за використанням 
комунального майна

2021-2022

- - - - - -

Виконавчим комітетом  прийнято 46 рішень про затвердження 
протоколів аукціонів і передачу в оренду суб’єктам підприємництва 46 
об’єктів  комунальної власності та прийнято 31 рішення виконавчого 
комітету про включення майна до Переліку другого типу та передачу в 
оренду без проведення аукціонів 55-ти об’єктів

11

Здійснення приватизації об’єктів 
комунальної власності шляхом 
проведення аукціонів, викупу

Управління обліку та 
контролю за використанням 
комунального майна

2021-2022
- - - - - -

Укладено 12 договорів купівлі-продажу шляхом продажу приміщень 
на аукціоні та 2 договори шляхом викупу орендарем комунального 
майна. Від приватизації комунального майна надійшло коштів до 
бюджету громади  в сумі 21,1 млн.грн.

3авдання 4. 1. Активізація самозайнятості населення та створення нових робочих місць

1

Організація професійного навчання та 
перенавчання незайнятого населення для 
роботи в підприємницьких структурах

Тернопільський 
міськрайонний центр 

зайнятості
2021-2022

- - - - - - 424 особи пройшли професійне навчання та підвищення кваліфікації

2

Регулярне проведення тематичного 
семінару «Генеруй бізнес-ідею
та розпочни свій бізнес»

Тернопільський 
міськрайонний центр 

зайнятості
2021-2022

- - - - - -

Проведено 12 інформаційних семінарів  «Генеруй бізнес-ідею та 
розпочни свій бізнес», в яких взяли участь 70 осіб

3

Проведення тематичних засідань «Клубу 
Бізнес-Подій», спрямованих на 
активізацію на самозайнятість та 
професійну самореалізацію в сучасних 
ринкових умовах

Тернопільський 
Міськрайонний центр 

зайнятості
2021-2022

- - - - - -

Проведено 12 засідань «Клубу Бізнес - Подій» для незайнятого 
населення, що цікавляться започаткуванням власної справи, в яких 
взяли участь 100 осіб

4

Проведення «Днів кар’єри», 
Презентацій роботодавця, міні- ярмарків 
та ярмарків вакансій на успішних 
підприємствах

Тернопільський 
міськрайонний центр 

зайнятості
2021-2022

- - - - - -

Проведено:
- 58 презентацій роботодавця, в яких взяли участь 516 осіб;
- 104 міні-ярмарки вакансій, в яких взяли участь 658 осіб
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5

Участь науковців у проведенні 
інформаційних семінарів із залученням 
незайнятого населення до 
підприємницької діяльності. Проведення 
ярмарків вакансій, відкритих дверей для 
випускників закладів вищої освіти, 
молоді. Проведення роботи із залученням 
підприємців до навчання в рамках 
державної програми підготовки та 
перепідготовки кадрів у сфері 
підприємництва

Західноукраїнський 
національний університет

2021-2022

- - - - - -

Проведено:
- наукову конференцію  на тему «Конкурентоспроможність та 
іноваційність  – сучасні тренди  в управлінні підприємством». 
-онлайн-зустріч з фахівцями Центру зайнятості щодо реалізації 
навчального Проекту для тимчасово безробітних громадян  міста 
Тернополя за напрямами: іноземні мови, комп’ютерні інформаційні 
технології (англійською мовою);
-презентацію навчальних програм «Інтернет-маркетинг», 
«Менеджмент малого підприємництва (бізнес-планування)» і 
«Туристична гостинність», розроблених для клієнтів центрів 
зайнятості з метою сприяння їхнього працевлаштування і відкриття 
власної справи;
- практичний семінар з питань трансферу технологій та впровадження 
інноваційних рішень і бізнес-проєктів на базі «Magnetic One Academy»;
- вебінар на тему «Розвиток фінансового менеджменту в сучасних 
умовах»

6

Професійне навчання та підвищення 
кваліфікації безробітних громадян для 
працевлаштування у підприємницьких 
структурах

Західноукраїнський 
національний університет

2021-2022 - - - - - -

Не проводилися

7

Надання якісних податкових послуг з 
використанням нових сервісів фіскальної 
служби через ЦОП (центр обслуговування 
платників)

Головне управління ДПС в 
Тернопільській області

2021-2022

- - - - - -

Надано послуги:
- з безкоштовної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів 
електронного цифрового підпису для юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадян –42152 ; 
-з проведення звірки про стан розрахунків з бюджетом за податками та 
зборами -2588;
- надано роз’яснень – 5550

8

Сприяння створенню нових підприємств 
торгівлі та сфери послуг

Виконавчий комітет 
Тернопільської міської 

ради, 
відділ торгівлі, побуту та 
захисту прав споживачів

2021-2022

- - - - - -

За рахунок нового будівництва, реконструкції, оренди, використання 
недіючих підприємств споживчої кооперації  відкрито підприємств:
-ресторанного господарства – 8;
-сфери торгівлі – 36;
-сфери послуг - 9

9

Вживання заходів щодо впорядкування 
ринкової торгівлі

Управління муніципальної 
поліції

2021-2022

- - - - - -

Оформлено 365 адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП за 
самовільне, без погодження виконавчих органів міської ради, 
узгодженого загального виду та без оформлення відповідного права 
на земельну ділянку розміщення торгового обладнання та торгової 
експозиції.
Здійснюється щоденне патрулювання по недопущенню 
несанкціонованої та стихійної торгівлі
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Завдання 4.2 Популяризація підприємницької діяльності

1

Організація  та  проведення
урочистих  заходів  з  нагоди  Дня 
підприємця,  відзначення  провідних 
суб’єктів господарювання

Виконавчий комітет 
Тернопільської міської 

ради,
управління економіки, 
промисловості та праці

вересень 2021-2022

40,0 40,0 - 20,0 20,0 -

З нагоди Дня підприємця грамотами Тернопільської міської ради та 
цінними подарунками відзначено 53 підприємці

Завдання 5.1 Підвищення конкурентоздатності місцевих товаровиробників, активізація міжрегіонального та міжнародного співробітництва

1

Сприяння у просуванні продукції місцевих 
товаровиробників на регіональні та 
міжнародні ринки, залучення суб’єктів 
підприємницької діяльності до участі у 
виставково-ярмаркових заходах

Управління економіки, 
промисловості та праці,

управління стратегічного 
розвитку міста,

відділ торгівлі, побуту та 
захисту прав споживачів

2021-2022

- - - - - -

Прийнято участь в 11 заходах (виставках, ярмарках).
Проведено 47 сільськогосподарських ярмарків.

2

Залучення суб’єктів малого та середнього 
підприємництва до участі у конкурсах

Відділ торгівлі, побуту та 
захисту прав споживачів

2021-2022 80,0 80,0 - 40,0 40,0 -

Не проводилися

3

Інформування про можливості взаємодії з 
підприємствами  інших міст України  чи за 
кордоном

Управління економіки, 
промисловості та праці,

управління стратегічного 
розвитку міста

2021-2022

- - - - - -

Інформування здійснюється через сайт міської ради в розділі 
«Підприємництво», соціальну мережу Фейсбук  та через електронну 
пошту суб’єктів господарювання

Завдання 6.1 сприяння розвитку жіночого підприємництва

1

Проведення засідань жіночого клубу 
«Гармонія»

Тернопільський 
міськрайонний центр 

зайнятості
2021-2022

- - - - - -
Проведено 13 засідань жіночого клубу «Гармонія», в яких  взяли участь 
91 особа

Завдання 6.2 сприяння розвитку молодіжного підприємництва

1 Організація роботи Тернопільського 
молодіжного стартап центру

Навчальні заклади,
Тернопільський 

міськрайонний центр 
зайнятості,

Головне управління ДПС в 
Тернопільській області

2021-2022

5775,0 878,4 4896,6 - - - Проект не пройшов конкурсний відбір
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4. Аналіз виконання за видатками в цілому за Програмою: 
                                                                                                                                                                                                                      тис. гривень

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення

усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний
фонд

720,0 720,0 - 80,0 80,0 - -640,0 -640,0 -

Завдання 6.3 залучення учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб до підприємницької діяльності

1

Надання внутрішньо
переміщеним особам одноразової 
допомоги по безробіттю для організації  
підприємницької
діяльності громади

Тернопільський 
міськрайонний центр 

зайнятості
2021-2022

- - - - - -

Протягом 2021-2022 року у пошуках роботи перебували 810 
внутрішньо переміщених осіб, з яких статус безробітного мали 680 
осіб. 205 осіб працевлаштовані

2

Надання демобілізованим
військовослужбовцям, які брали участь у 
проведенні
антитерористичної операції одноразової 
допомоги по безробіттю для організації
підприємницької діяльності

Тернопільський 
міськрайонний центр 

зайнятості
2021-2022 - - - - - -

В пошуках роботи перебували 245 учасників бойових дій, що 
проживають на території Тернопільської МТГ, з них – 203 особи мали 
статус безробітного. 35 осіб працевлаштовані.
Протягом 2021-2022 років учасники бойових дій з числа безробітних. 
одноразової виплати допомоги по безробіттю не отримували

3

Професійне навчання та підвищення 
кваліфікації учасників антитерористичної 
операції (операції об’єднаних сил) для 
відкриття власної підприємницької 
справи

Західноукраїнський 
національний університет

2021-2022
- - - - - -

Проведено:
- навчальні курси «Менеджмент малого підприємництва. Бізнес-
планування»;
-онлайн-бізнес-курс для внутрішньо переміщених осіб із зони бойових 
дій;
-навчання для ветеранів війни та членів їх родин за спеціальністю 
«Підприємництво»

Всього по Програмі 11055,0 6158,4 4896,6 720,0 720,0 -
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Пояснювальна записка
про кінцеві результати виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва 

на 2021-2022 роки

За час дії Програми зменшено регуляторні бар’єри для підприємницької діяльності - через 
спрощення процедур отримання підприємцями нормативно-правових документів (передусім 
документів дозвільного характеру), видача яких належить до компетенції органів місцевого 
самоврядування.

Продовжує удосконалювати свою роботу відділ «Центр надання адміністративних 
послуг» (ЦНАП). Забезпечено реєстрацію бізнесу за 1 день та збільшено кількість 
електронних послуг, які надаються через ЦНАП. Запроваджено електронний кабінет 
користувача.

В рамках 3 фази впровадження Програми « U-LEAD з Європою» в с.Курівці облаштовано 
одне віддалене робоче місце адміністратора ЦНАП.

Для реалізації власної справи підприємці мали можливість використовувати вільні 
земельні ділянки, приміщення комунальної власності. Продовжувалося автоматичне 
поновлення договорів оренди приміщень та земельних ділянок за умови належного 
виконання умов договорів оренди, добросовісного користування приміщенням та відсутності 
заборгованості орендної плати.

Суб’єкти підприємництва залучалися до участі в міжнародних ділових зустрічах, 
переговорах, конференціях, семінарах,  форумах ділового партнерства.

З метою підвищення рівня соціального захисту незайнятого населення на ринку праці 
основна увага приділялася реалізації заходів активної політики зайнятості, в тому числі щодо 
залучення учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб до підприємницької 
діяльності.

З метою підтримки суб’єктів господарювання Тернопільська міська рада вжила ряд 
заходів, які допомагають знизити податкове навантаження в умовах поширення пандемії 
Covid-19 та в умовах воєнного стану, зокрема: 
- звільнено від сплати орендної плати орендарів, які у вказаний період здійснюють 
господарську діяльність та використовують майно комунальної власності Тернопільської 
міської територіальної громади;
- звільнено розповсюджувачів зовнішньої реклами від плати за тимчасове користування 
місцем розташування рекламних засобів (змінна реклама: білборди, призматрони, сітілайти, 
світлові екрани-монітори), що перебуває у комунальній власності Тернопільської міської 
територіальної громади, за умови розміщення соціальної реклами, погодженої 
Тернопільською міською радою.

На реалізацію заходів Програми з місцевого бюджету було виділено 720,0 тис. грн., з них  
використано 80,0 тис. грн. на оновлення інвестиційного паспорту та кредитного рейтингу за 
2021 рік. 

В результаті виконання заходів Програми планові показники виконані в частині 
збільшення: 

- кількості  суб’єктів малого підприємництва-фізичних осіб – на 1,1 тис. осіб до 18,6 тис. 
осіб або на 6,4% більше, ніж на початок дії Програми (17,5 тис. осіб) і на 3,7% більше від 
запланованого показника;

- чисельності працюючих у сфері малого підприємництва – на 2,5 тис. осіб до 46,9 тис. 
осіб  або на 5,6% більше, ніж на початок дії Програми (44,4 тис. осіб), що є 100% виконання 
планового показника;

http://rada.te.ua/novyny/58350.html
http://rada.te.ua/novyny/58350.html
http://rada.te.ua/novyny/58350.html
http://rada.te.ua/novyny/58350.html
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- надходжень від суб’єктів малого підприємництва до бюджету громади – на 267,8 млн. 
грн. до 957,8 млн. грн. або на 38,8% більше, ніж на початок дії Програми (690,0 млн. грн.) і 
на 16,8% більше від запланованого показника.  

                                                           ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва 

Тернопільської міської територіальної громади

Прогнозні результатиПоказники Один.
виміру

2020

2021 2022

Результат 
реалізації заходів 

Програми
1. Кількість суб’єктів малого 

та середнього 
підприємництва в т.ч.: 
- середні
- малі

одиниць 6529

339
6190

6770

352
6418

7010

364
6646

6914

360
6554

2. Кількість суб’єктів – 
фізичних осіб

одиниць 17520 17750 17980 18649

3. Обсяги реалізованої 
продукції ( товарів , 
послуг) в т. ч.
- середні
-  малі

млн. грн. 24864,7

14744,7
10120,0

26878,7

15939,1
10939,6

28679,6

17007,0
11672,6

49516,9

36147,3
13369,6

4. Кількість діючих малих та 
середніх підприємств на 10 
тис.осіб наявного 
населення в т. ч.:
-середні
- малі

одиниць 139

8
131

142

9
133

145

10
135

146

10
135

5. Кількість діючих 
підприємців – фізичних 
осіб  на 10 тис.осіб. 
наявного населення

одиниць 411 416 420 430

6. Чисельність працюючих у 
сфері малого та середнього 
підприємництва, в т.ч.
- середні
- малі

осіб 44400

29481
14919

45400

30145
15255

46800

31075
15725

46909

31148
15761

7. Сума надходжень від 
суб’єктів малого та 
середнього 
підприємництва до  
бюджету  громади

млн. грн. 690,0 770,0 820,0 957,8

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні частина заходів Програми не була 
реалізована.

Начальник управління Тетяна КОРЧАК


