
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 15.04.2022  № 18-21/VIII 

          м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до Програми розвитку малого і середнього  

підприємництва Золотоніської територіальної громади на 2021 – 2022 роки 

 

Розглянувши доповідну записку відділу прогнозування та розвитку 

громади (12.04.2022 № 859) щодо внесення змін до Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва Золотоніської територіальної громади на 2021 – 

2022 роки, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Програми розвитку малого і середнього підприємництва 

Золотоніської територіальної громади на 2021 – 2022 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 15.12.2020 № 2-6/VIII, а саме: 

- викласти розділ 3 „Головна мета програмиˮ в новій редакції згідно з 

додатком 1; 

- додати розділ 8 „Механізм компенсаціїˮ згідно з додатком 2; 

- у „Заходах реалізації Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Золотоніській громаді на 2021 – 2022 рокиˮ доповнити п. 2 

„Фінансово – кредитна та інвестиційна підтримкаˮ п.п. 2.3 „Підтримка малого 

та середнього бізнесу громади шляхом компенсації комунальних послуг під час 

військових дійˮ згідно з додатком 3. 

2. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) при формуванні місцевого 

бюджету передбачати видатки на виконання програми в межах асигнувань по 

відповідних галузях. 

3. Координацію виконання рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М., контроль за виконанням покласти на комісію з 

питань розвитку підприємництва, промисловості, транспорту та зв’язку 

(Слюсар О.О.).  

 

Секретар ради       Наталія СЬОМАК 
 
 

Вікторія Остроглазова 23850 



Додаток 1  

до рішення міської ради  

від 15.04.2022  № 18-21/VIII 

 

 

3. ГОЛОВНА МЕТА ПРОГРАМИ 

Головною метою Програми є комплексна підтримка малого та середнього 

підприємництва, яка націлена на створення сприятливого середовища для 

розвитку бізнесу, збільшення його ролі у вирішенні соціально-економічних 

проблем, підвищення рівня конкурентоспроможності та забезпечення 

зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи та під час 

військових дій в Україні пов’язаних з агресією Російської Федерації. 

Програма спрямована на: 

1) реалізацію державної регуляторної політики у сфері підприємницької 

діяльності та вдосконалення процесу надання адміністративно-дозвільних 

процедур; 

2) сприяння у формуванні розгалуженої інфраструктури підтримки 

бізнесу; 

3) активізацію самозайнятості населення та створення нових робочих 

місць; 

4) удосконалення системи надання інформаційно-консультаційної, 

ресурсної, фінансово-кредитної та навчально-методичної підтримки суб’єктам 

підприємництва; 

5) підвищення конкурентноздатності місцевих товаровиробників, 

активізацію міжрегіонального та міжнародного співробітництва; 

6) мінімізацію витрат малого та середнього підприємництва на надання 

послуг під час військового стану в Україні. 

 

 

Секретар ради         Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

до рішення міської ради  

від 15.04.2022  № 18-21/VIII 
 

 

 

8. МЕХАНІЗМ КОМПЕНСАЦІЇ 

 Часткове відшкодування витрат на комунальні послуги, а саме 

споживання електричної енергії при надані послуг з харчування та проживання 

здійснюється за наступними  алгоритмами: 

1) проживання внутрішньо переміщених осіб та різного роду військових 

формувань, здійснюється на підставі заяви суб’єкта господарювання в 

довільній формі по суті питання. До заяви додаються наступні документи : 

- витяг з ЕДР  на право власності об’єкту нерухомості, в якому надаються 

послуги; 

- копії квитанцій (платіжних документів) про сплату за використану 

електричну енергію за місяць протягом, якого надаються послуги та 

попереднього, послуги в якому не надавалися; 

- довідка з фінансового управління про відсутність заборгованості до 

місцевого бюджету по всім видам податків за попередні 3 роки з моменту 

звернення; 

- акт перевірки об’єкта надання послуг на предмет фактичного надання, 

якості та безоплатності. 

2) харчування внутрішньо переміщених осіб та різного роду військових 

формувань, здійснюється на підставі заяви суб’єкта господарювання в 

довільній формі по суті питання. До заяви додаються наступні документи : 

- витяг з ЕДР  на право власності об’єкту нерухомості, в якому надаються 

послуги; 

- копії квитанцій (платіжних документів) про сплату за використану 

електричну енергію за місяць протягом, якого надаються послуги та 

попереднього, послуги в якому не надавалися; 

- довідка з фінансового управління про відсутність заборгованості до 

місцевого бюджету по всім видам податків за попередні 3 роки з моменту 

звернення; 

- акт комісії про зафіксований показник лічильника електричної енергії на 

початок надання послуг харчування. 

Відповідні акти до вище перелічених послуг формуються комісією 

Золотоніського міськвиконкому по розгляду заяв громадян щодо компенсації 

витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб. 

 Підставою для надання відповідної компенсації є рішення виконавчого 

комітету з додаванням попередньо визначених документів, яке готує відділ 

прогнозування та розвитку громади виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради. 

 Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради у 10 - ти денний термін від дати отримання рішення 

забезпечити виплату коштів. 



 Міському фінансовому управлінню виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради передбачити відповідні кошти на виконання заходу програми у 

бюджеті Золотоніської міської територіальної громади на 2022 рік. 

 Сума компенсації електричної енергії за проживання розраховується як 

різниця між фактичним споживанням електричної енергії місяця в якому 

надавались послуги з проживання внутрішньо переміщених осіб та різного роду 

військових формувань та фактичним споживанням електричної  енергії  

попереднього місяця  в якому такі послуги не надавалися, але не більше 15000 

грн на кожен об’єкт надання відповідних послуг. 

Сума компенсації електричної енергії за харчування розраховується як 

різниця між фактичним споживанням електричної енергії відповідного числа 

місяця в якому надавались послуги з харчування різного роду військових 

формувань та початковим показником лічильника електричної енергії 

зафіксованим в акті, але не більше 15000 грн на кожен об’єкт надання 

відповідних послуг. 

 

 

 

Секретар ради         Наталія СЬОМАК 



Додаток 3 

до рішення міської ради  

від 15.04.2022  № 18-21/VIII 

 
З А Х О Д И  

реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва у 

 Золотоніській громаді на 2021-2022 роки 

№ 

п/п 

Пріоритетні 

завдання Зміст заходу 

Термін 

викона

ння 

Виконавці 

Джерела 

фінансуванн

я 

Вартість 

(тис. грн.) 

Очікуваний 

результат 

1  2 3 4 5 6 7 

 1.Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності 

2.3. Підтримка 

малого та 

середнього 

бізнесу 

громади 

шляхом 

компенсації 

частини 

вартості 

комунальних 

послуг за 

надані послуги 

під час 

військових дій 

Компенсація вартості витраченої 

електроенергії за надані послуги під час  

військових дій: 

- харчування у закладах громадського 

харчування тимчасово переміщених 

осіб, різних військових угрупувань; 

- проживання тимчасово переміщених 

осіб у власних приміщеннях: 

пансіонати, готелі, турбази та ін.; 

 

 

2022 

Відділ 

прогнозування та 

розвитку 

громади  

 

  УЖКГ 

 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності  

 

місцевий 

бюджет 

180,00 Мінімізація 

витрат бізнесу 

при надані 

тимчасово 

переміщеним 

особам, різним 

військовим 

угрупуванням  

послуги 

харчування та 

проживання. 

 

Фінансування Програми: 

- 2022 рік – 280,00 тис. грн, з яких кошти бюджету громади 280,00 тис. грн.  

 

Секретар ради                Наталія СЬОМАК 


