
В додаток внесено зміни відповідно до рішення виконавчого комітету від 
15.02.2023 № 177

Додаток  

Положення
про фінансову підтримку малого та середнього підприємництва

Розділ І. Загальні положення

1.1. Положення про фінансову підтримку малого та середнього підприємництва 
(надалі – Положення) розроблено на виконання заходів Програми розвитку 
малого і середнього підприємництва на 2023-2024 роки, затвердженої рішенням 
міської ради №8/п21/23 від 19.12.2022.
1.2. Дане Положення розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу 
України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні».
1.3. Фінансова підтримка малого та середнього підприємництва передбачає:
1.3.1.компенсацію роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування за новостворені робочі місця відповідно до Розділу ІІ 
Положення;
1.3.2.часткове відшкодування вартості придбання генераторів суб’єктам малого 
та середнього підприємництва відповідно до Розділу ІІІ Положення.
1.4. Фінансова підтримка малого та середнього підприємництва здійснюється з 
метою:
1.4.1створення нових робочих місць;
1.4.2. збільшення надходжень до місцевого бюджету Тернопільської  міської 
територіальної громади (надалі бюджет громади);
1.4.3. підвищення рівня конкурентоспроможності;
 1.4.4.зменшення фінансового навантаження на роботодавців;
1.4.5.оптимізації господарської діяльності, покращення показників 
ефективності виробничих процесів.
1.5. Право на отримання фінансової підтримки мають суб'єкти господарської 
діяльності, які відповідають критеріям:
1.5.1.юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які зареєстровані, 
здійснюють діяльність на території Тернопільської міської територіальної 
громади та сплачують податки до бюджету громади;
1.5.2.є представниками малого та середнього підприємництва, згідно з 
положеннями Господарського кодексу України, окрім тих, діяльність яких 
пов’язана із виробництвом та реалізацією підакцизних товарів та грального 
бізнесу;
1.5.3.забезпечують робочими місцями не менше 3 осіб;
1.5.4 не перебувають у стані ліквідації, реорганізації, банкрутства;
1.5.5. у яких відсутня заборгованість щодо сплати податків і зборів перед 
бюджетами всіх рівнів, а також відсутня заборгованість із сплати єдиного 



внеску та/або страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування. 
1.6. Для отримання фінансової підтримки суб’єкт підприємницької діяльності 
подає заяву та пакет документів, відповідно до Положення, через Центр 
надання адміністративних послуг  (вул. Василя Констянтина Острозького, 6).
1.7. Управління економіки, промисловості та праці Тернопільської міської ради 
по мірі надходження звернень від суб'єктів малого та середнього 
підприємництва проводить аналіз отриманих заяв та документів на предмет 
відповідності вимогам цього Положення, і подає на розгляд комісії, 
затвердженої розпорядженням міського голови. Заяви, які не відповідають 
вимогам Положення не подаються на розгляд  комісії.
1.8. Засідання комісії є правочинним за умови присутності на ньому переважної 
більшості членів комісії.
1.9. За результатами засідання комісії складається протокол. На підставі 
протоколу комісії управління економіки, промисловості та праці готує реєстр 
отримувачів фінансової підтримки та подає його на затвердження виконавчого 
комітету, згідно Додатків 5, 7 до Положення. 
1.10. Рішення про надання фінансової підтримки суб’єктам малого та 
середнього підприємництва приймає виконавчий комітет міської ради.
1.11. Фінансове забезпечення підтримки малого та середнього підприємництва 
здійснюється за рахунок та в межах коштів бюджету громади, передбачених на 
виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 
відповідні роки. 

Розділ ІІ. Порядок компенсації роботодавцям витрат на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новостворені 

робочі місця

2.1.Компенсацію роботодавцям витрат на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування за новостворені робочі місця (надалі – компенсація) 
можуть отримати суб’єкти підприємницької діяльності, які відповідають 
вимогам, визначеними пунктом 1.5. Розділу І Положення, та з 01.01.2023 року 
створили нові робочі місця.
2.1.1.Компенсація – це відшкодування роботодавцю фактичних витрат 
нарахованого єдиного соціального внеску, сплаченого за працевлаштовану 
особу, без врахування працевлаштованих осіб за направленням служби 
зайнятості. 
2.1.2 Умовами виплат є збереження рівня заробітної плати в розмірі не менше 
ніж дві мінімальні заробітні плати у місяці сплати єдиного соціального внеску 
за особу, працевлаштовану на нове робоче місце, а також не зменшення штатної 
чисельності працівників та фонду оплати праці – в іншому разі роботодавець 
втрачає право на компенсацію.
2.2. Підставою для включення суб’єкта господарювання до переліку 
отримувачів компенсації є офіційно поданні суб’єктом господарювання 
наступні документи:  



- заява на ім’я Тернопільського міського голови щодо отримання компенсації із 
зазначенням згоди на передачу та обробку персональних даних (за формою, 
затвердженою Додатком 1 до Положення); 
- повідомлення про наявність або відсутність факту отримання державної 
допомоги (за формою, наведеною у Додатку 2 до Положення). 
2.3. Щоквартально, через 40 календарних днів з дати завершення звітного 
кварталу, управління економіки, промисловості та праці міської ради подає: 
- до Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській 
області запит щодо суб’єктів господарювання, які подали у звітному кварталі 
відповідні заяви на ім’я Тернопільського міського голови за формою, згідно з 
Додатком 3 до Положення. 
- до Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській  області 
запит щодо новостворених робочих місць суб’єктами господарювання, які 
подали у звітному кварталі відповідні заяви на ім’я Тернопільського міського 
голови за формою, згідно з Додатком 4 до Положення. 
2.4. ГУ ДПС у Тернопільській області протягом 10 робочих днів, з дати 
отримання запиту надає управлінню економіки, промисловості та праці міської 
ради інформацію за формою, згідно з Додатком 3 до Положення. 
2.5. ГУ ПФУ в Тернопільській області протягом 10 робочих днів, з дати 
отримання запиту надає управлінню економіки, промисловості та праці міської 
ради інформацію за формою, згідно з Додатком 4 до Положення.
2.6. Протягом 10 робочих днів з дня отримання інформації від ГУ ДПС у 
Тернопільській області та ГУ ПФУ в Тернопільській області управління 
економіки, промисловості та праці міської ради узагальнює та подає матеріали 
на розгляд комісії.
2.7. На підставі протоколу комісії управління економіки, промисловості та 
праці готує реєстр отримувачів компенсації та подає його на затвердження 
виконавчого комітету, згідно Додатку 5 до Положення.
2.8. Обсяг компенсації визначається як розмір сплаченого єдиного соціального 
внеску, за  новостворені робочі місць. Компенсація виплачується одноразово  
протягом 3 місяців з дня працевлаштування. 
2.9. Відділ обліку та фінансового забезпечення Тернопільської міської ради– 
головний розпорядник бюджетних коштів, на підставі прийнятого виконавчим 
комітетом рішення, здійснює перерахування компенсації витрат роботодавцям 
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі 
місця на відповідні банківські рахунки отримувачів. 

В розділ ІІІ внесено зміни відповідно до рішення виконавчого комітету від 
15.02.2023 № 177

Розділ ІІІ. Порядок часткового відшкодування вартості придбання 
генераторів

п. 3.1 розділу ІІІ доповнено відповідно до рішення виконавчого комітету від 
15.02.2023 № 177



3.1. Часткове відшкодування вартості генератора можуть отримати суб’єкти 
підприємницької діяльності, які відповідають вимогам, визначеними пунктом 
1.5. Розділу І Положення та забезпечують рівень оплати праці в розмірі не 
менше середньомісячної заробітної плати по місту за останній звітний період.

3.2. Часткове відшкодування вартості придбання генераторів надається 
суб’єктам господарювання окремо на кожен об’єкт здійснення діяльності для 
забезпечення їх роботи та надання доступу мешканців до послуг із 
енергозбереження у разі виникнення надзвичайної ситуації,  у розмірі, що не 
перевищує 50% вартості генератора, але не більше 30,0 тис.грн. 
3.3. Обладнання має бути закуплене після 24 лютого 2022 року.
3.4. Вимоги до обладнання – номінальна потужність від 3 кВт включно.
3.5. Часткове відшкодування можуть отримати суб’єкти господарської 
діяльності, які фактично здійснюють діяльність на території громади; 
3.6. Для отримання часткового відшкодування вартості придбаних генераторів 
заявники подають пакет документів, який містить:
3.6.1.Заяву на отримання часткового відшкодування вартості придбаного 
генератора, згідно з Додатком 6 до Положення.
3.6.2.Копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт 
отримання обладнання та здійснення оплати за наданий товар).
3.6.3.Копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного 
номера (або інше заводське маркування).
3.6.4. Копія витягу/виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичнихосіб – підприємців та громадських формувань.
3.6.5.Фотофіксація обладнання.
3.7. Управління економіки, промисловості та праці проводить аналіз отриманих  
документів та подає матеріали на розгляд комісії.
3.8. На підставі протоколу комісії управління економіки, промисловості та 
праці готує реєстр отримувачів часткового відшкодування та подає його на 
затвердження виконавчого комітету, згідно Додатку 7 до Положення. Рішення 
виконавчого комітету Тернопільської міської ради є підставою для виплати 
часткового відшкодування вартості придбання генераторів суб’єктам малого та 
середнього підприємництва.

Міський голова Сергій НАДАЛ


