
 

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 РІШЕННЯ  
 

 

 

 

18.10.2022                                       м. Рівне                       №  143 

 

Про затвердження Порядку 

проведення конкурсного відбору 

суб’єктів підприємницької діяльності,  

яким передбачено відшкодування з 

бюджету Рівненської міської 

територіальної громади витрат, що 

виникли внаслідок презентації власної 

продукції в рамках постійно діючого 

громадського майданчику #Підтримуй 

Рівненське 

 
             

Керуючись Бюджетним та Цивільним кодексами України, законами 

України: “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР 

(зі змінами), “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні” від 22.03.2012 № 4618-VI (зі змінами), на виконання 

пункту 3.4 підрозділу 3 розділу 7 Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва в Рівненській міській територіальній громаді на 2022–2024 

роки, затвердженої рішенням Рівненської міської ради від 30.09.2021 № 1390 (зі 

змінами), з метою стимулювання розвитку місцевого виробництва, 

популяризації локальних торгових марок, виконавчий комітет Рівненської 

міської ради 
 

ВИРІШИВ:  
 

1. Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів 

підприємницької діяльності, яким передбачено відшкодування з бюджету 

Рівненської міської територіальної громади витрат, що виникли внаслідок 

презентації власної продукції в рамках постійно діючого громадського 

майданчику #Підтримуй Рівненське (додається). 
 

2. Департаменту економічного розвитку Рівненської міської ради подати 

на затвердження міському голові пропозиції щодо складу комісії з конкурсного 

відбору суб’єктів підприємницької діяльності, яким передбачено 

відшкодування з бюджету Рівненської міської територіальної громади витрат, 

що виникли внаслідок презентації власної продукції в рамках постійно діючого 

громадського майданчику #Підтримуй Рівненське. 
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3. Контроль за виконанням цього рішення доручити заступнику міського 

голови Ігорю Кречкевичу, а організацію його виконання – директору 

Департаменту економічного розвитку Рівненської міської ради Володимиру 

Липку. 

 

 

Міський голова         Олександр ТРЕТЯК 



 

 

 

ПОРЯДОК  

проведення конкурсного відбору суб’єктів підприємницької діяльності, яким 

передбачено компенсацію з бюджету Рівненської міської територіальної 

громади витрат, що виникли внаслідок презентації власної продукції в рамках 

постійно діючого громадського майданчику #Підтримуй Рівненське 
 

Розділ І.Загальні положення 
 

1.1. Порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів підприємницької 

діяльності, яким передбачено компенсацію з бюджету Рівненської міської 

територіальної громади витрат, що виникли внаслідок презентації власної 

продукції в рамках постійно діючого громадського майданчику #Підтримуй 

Рівненське (далі - майданчику #Підтримуй Рівненське), визначає умови та 

механізм надання фінансової підтримки місцевим товаровиробникам шляхом 

компенсації з місцевого бюджету на безповоротній основі витрат на оренду 

виставкових площ, що виникли в рамках участі в майданчику #Підтримуй 

Рівненське (далі - компенсація витрат). 

1.2. Компенсація витрат здійснюється Департаментом економічного 

розвитку Рівненської міської ради (далі - Департаментом), як головним 

розпорядником бюджетних коштів виділених на реалізацію пункту 3.4 

підрозділу 3 розділу 7 заходів Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва в Рівненській міській територіальній громаді на 2022 – 2024 

роки (далі - Програма). 

1.3. Компенсація витрат спрямована на виконання пріоритетних завдань 

Програми, зокрема популяризацію культури підприємництва та промоцію 

місцевого бізнесу, підтримка місцевих крафтовиків/виробників. 

1.4. Цілями компенсації витрат є: 

- створення постійно діючого простору для презентації продукції 

місцевих виробників; 

- ознайомлення мешканців громади з місцевими торговими марками 

та товарами, що виробляють місцеві виробники; 

- розширення ринків збуту  місцевих товаровиробників; 

- створення сприятливих умов для збільшення обсягів виробництва 

продукції; 

- активізація кооперації місцевого бізнес-середовища. 

1.5. Критеріями для надання компенсації витрат є: 

- державна реєстрація та здійснення господарської діяльності 

безпосередньо на території Рівненської міської територіальної громади; 
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- відсутність заборгованості із виплати заробітної плати та за 

бюджетними, податковими зобов`язаннями; 

- підприємство не визнано банкрутом або стосовно нього не 

порушено справу про банкрутство, не перебуває у стадії ліквідації. 

1.6. До компенсації понесених витрат не допускаються суб’єкти малого і 

середнього підприємництва або компенсація їм може бути призупинена, якщо 

вони: 

- визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про 

банкрутство; 

- перебувають на стадії припинення юридичної особи або 

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; 

- подали завідомо недостовірні відомості та документи; 

- мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом 

України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

- мають прострочену заборгованість з виплати заробітної плати. 
 

Розділ ІІ Організаційне забезпечення конкурсного відбору 
 

2.1. Для здійснення компенсації витрат, понесених за оренду виставкової 

площі розпорядженням міського голови утворюється Комісія з питань 

здійснення компенсації суб’єктам підприємництва витрат, що виникли 

внаслідок презентації власної продукції в рамках постійно діючого 

громадського майданчику #Підтримуй Рівненське з бюджету Рівненської 

міської територіальної громади (далі - Комісія). 

До складу Конкурсної комісії можуть входити депутати Рівненської 

міської ради, представники виконавчих органів Рівненської міської ради, 

об’єднань суб’єктів господарювання та інфраструктури підтримки 

підприємництва. 

2.2. У разі необхідності, конкурсна комісія має право залучати експертів 

відповідного профілю для розгляду поданих документі, підготовки висновків та 

прийняття рішення по кожному учаснику. 

2.3. Засідання Комісії проходять в міру надходження від суб'єктів 

підприємництва, учасників майданчику #Підтримуй Рівненське інформаційних 

листів - заяв встановленого зразка (Додаток до Порядку) та необхідного пакету 

документів. 

2.4. Рішення Комісії приймається у присутності не менш ніж двох третин 

її складу, відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної 

кількості голосів, голос голови конкурсної комісії є вирішальним. 

2.5. За результатами розгляду поданих документів Комісія приймає 

рішення щодо кожного учасника про погодження терміну здійснення йому 

компенсації витрат, понесених ним за оренду виставкових площ з місцевого 

бюджету та проведення подальшої роботи Департаментом з перерахування 

необхідних коштів на рахунок суб'єкта господарювання. 

2.6. Результати засідання Комісії оформлюються протоколом, який 

підписує голова та секретар Комісії. 

2.7. Презентація продукції відбувається за рахунок власних коштів 

суб'єктів господарювання з подальшою компенсацію витрат, понесених ними за  
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оренду виставкової площі з бюджету Рівненської міської територіальної 

громади в межах поточного бюджетного року. 

Компенсація понесених витрат здійснюється після засідання Комісії та 

прийняття рішення щодо визначення термінів та умов надання компенсації, в 

межах кошторисних призначень передбачених в бюджеті територіальної 

громади на даний захід Програми у відповідному році. 

Рішення щодо суб’єктів господарювання, що стали пілотними 

учасниками проекту, згідно підписаного Меморандуму про постійно діючий 

громадський майданчик, прийняти на черговому засіданні Комісії. 

2.8. Компенсація витрат надається суб’єктам малого та середнього 

підприємництва, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, перебувають на 

податковому обліку в ГУ ДПС у Рівненській області, здійснюють господарську 

діяльність на території Рівненської міської територіальної громади та 

сплачують податки до бюджету Рівненської міської територіальної громади. 
 

Розділ ІІІ. Процедура конкурсного відбору 
 

3.1. Департамент розміщує оголошення про прийом документів для 

надання компенсація витрат на офіційних сайтах Рівненської міської ради, 

Департаменту та в інших засобах масової інформації. 

В оголошенні зазначаються місце прийому документів для надання 

компенсації витрат, умови його проведення, перелік необхідних документів та 

кінцеві строки їх подання, адреса електронної пошти та номер телефону, за  

яким надаються відповідні роз’яснення. Зазначена інформація може бути 

поширена також в інший спосіб. 

3.2. Для отримання компенсації суб’єкти підприємницької діяльності 

подають Департаменту один примірник інформаційного листа – заяви (Додаток 

до Порядку) та пакет документів, зазначений п.4.1. даного Порядку. 

У разі виявлення невідповідності, визначених у Порядку критеріям або 

недостовірності поданої інформації, приймається рішення про відмову у 

наданні компенсації витрат претенденту з відповідною аргументацією. Відмова 

за підписом голови (або заступника голови) та секретаря Конкурсної комісії 

надсилається заявнику в термін до 10 робочих днів з дня отримання від 

заявника повного пакету документів. 

Відповідальність за повноту і достовірність відомостей в зазначених 

документах покладається на учасників конкурсного відбору. 

3.3. Якщо не надійшло жодного листа-заяви на участь у конкурсному 

відборі, або жоден з них не відповідає умовам його проведення, конкурсний 

відбір, вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку Департамент 

розміщує оголошення про продовження конкурсного відбору. 

3.4. Секретар конкурсної комісії не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати 

проведення засідання Комісії надсилає електронною поштою членам 

конкурсної комісії відскановану копію інформаційного листа – заяви (Додаток  

до Порядку), заповнену кожним учасником, для ознайомлення. 

3.5. Засідання Комісії відбувається в присутності керівника або 

уповноваженого представника компанії учасника майданчику #Підтримуй 

Рівненське. 
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3.6. На підставі рішення Комісії, оформленого протоколом, Департамент 

один раз у квартал або в інший визначений Комісією термін, готує перелік 

місцевих товаровиробників з зазначенням термінів здійснення компенсації 

витрат, понесених ними за оренду виставкової площі, який в подальшому 

затверджується Розпорядженням міського голови. 

3.7. Компенсація  витрат здійснюється на безповоротній основі фактично 

понесених документально підтверджених витрат (далі – Фактичні витрати), які 

виникли в результаті оренди виставкових площ в рамках участі у майданчику 

#Підтримуй Рівненське. 
 

Розділ IV. Порядок надання компенсації витрат 
 

4.1. До Департаменту учасник подає інформаційний лист-заяву (згідно з 

Додатком до Порядку). 

До інформаційного листа - заяви додаються наступні документи: 

- копія виписки з ЄДРПОУ; 

- довідка про відсутність заборгованості за податковими 

зобов’язаннями; 

- відомості про всю незначну державну допомогу, отриману 

підприємством протягом останніх трьох років, її форму та мету (Довідка 

подається суб’єктом підприємницької діяльності у довільній формі, завізована 

керівником); 

- розроблена маркетингова стратегія. 

4.2. Після перемоги у конкурсному відборі і підписання договору про 

надання фінансової підтримки учасник для компенсації понесених витрат 

додатково надає Департаменту наступні документи: 

- договір оренди приміщення (виставкових площ),  

- акт приймання-передачі приміщення (виставкових площ); 

- виписки з банку про сплату за оренду приміщення (виставкових 

площ). 

4.3. Департамент протягом 30 днів після укладання договору оренди 

приміщення (виставкових площ) укладає з переможцем конкурсного відбору 

договір про надання фінансової підтримки шляхом відшкодування витрат, 

понесених за оренду виставкових площ. 

4.4. Департамент здійснює контроль за наявним фінансовим ресурсом та 

готує матеріали про компенсацію витрат на засідання конкурсної Комісії. 

4.5. Компенсація витрат здійснюється згідно рішення Комісії шляхом 

перерахування відповідної суми коштів на розрахунковий рахунок суб’єкта 

підприємницької діяльності, на підставі договору підписаного між 

Департаментом та переможцем конкурсного відбору. 

4.6. Для здійснення контролю за зарахуванням компенсації витрат, 

учасник надає Департаменту копію виписки про зарахування коштів на 

розрахунковий рахунок, зазначений в договорі. 

4.7. Після участі у майданчику #Підтримуй Рівненське, переможець 

конкурсного відбору надає Департаменту звіт, в якому зазначає інформацію про  
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обсяги виробництва, обсяги реалізації виробленої ним продукції, створення 

нових робочих місць та інше.  

4.8. Підприємство несе повну відповідальність за достовірність поданої 

інформації згідно з чинним законодавством України. У разі виявлення 

недостовірної інформації, отриманої від підприємства, часткове відшкодування 

підлягає поверненню до бюджету територіальної громади. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                              Марія КОРНІЙЧУК 
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Інформаційний лист – заява 
 

на отримання компенсації з бюджету Рівненської міської територіальної 

громади витрат, що виникли внаслідок презентації власної продукції в рамках 

постійно діючого громадського майданчику #Підтримуй Рівненське 
 

1 Повна назва підприємства /ФОП   

2 ПІБ керівника   

3 Код ЄДРПОУ   

4 Юридична адреса   

5 Контактні данні (мобільний та робочий 

телефони, електронна пошта) 

  

6 КВЕД   

7 Кількість працюючих, осіб   

8 Середній розмір заробітної плати працівників 

за останній календарний рік, грн. 

  

9 Наявність заборгованості з виплати заробітної 

плати та за бюджетними, податковими 

зобов`язаннями 

  

10 Чи визнано Ваше підприємство банкрутом або 

проти нього порушено справу про банкрутство, 

чи перебуває у стадії ліквідації? 

  

11 Чи отримувало підприємство протягом 

останніх трьох років незначну державну 

допомогу? 

  

 

 Додаток  
до Порядку проведення конкурсного відбору 

суб’єктів підприємницької діяльності, яким 

передбачено компенсацію з бюджету Рівненської 

міської територіальної громади витрат, що 
виникли внаслідок презентації власної продукції в 

рамках постійно діючого громадського 

майданчику #Підтримуй Рівненське  
  

 Комісії з питань здійснення компенсації 

суб’єктам підприємництва витрат, що виникли 

внаслідок презентації власної продукції в рамках 

постійно діючого громадського майданчику 

#Підтримуй Рівненське з бюджету Рівненської 

міської територіальної громади  
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12 Перелік продукції, що буде представлений на 

майданчику #Підтримуй Рівненське 

  

13 Термін на які плануєте долучитись до 

майданчику #Підтримуй Рівненське 

  

14 Чи експортується продукція, або має такі 

перспективи? 

 

15 Яким чином продукція сприяє просуванню 

іміджу міста? 

  

16 Чи представлена Ваша продукція в інших 

торговельних площах 

  

17 Чи маєте власний інтернет магазин? Якщо так, 

то вкажіть адресу 

  

18 Розрахунковий рахунок для перерахування 

компенсації витрат 

 

 

Шляхом підписання цього документа відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних» надаю згоду Департаменту економічного розвитку 

на обробку моїх особистих даних, даних суб’єкта господарювання у списках 

та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази даних з 

метою підготовки відповідно до вимог чинного законодавства адміністративної 

та іншої інформації, а також внутрішніх документів Департаменту. 

Зобов`язуюсь при зміні персональних даних надати у найкоротший термін 

уточнену інформацію. Посвідчую використання інформації про мене, суб’єкта 

господарювання. З положення компенсації витрат ознайомлений. 

  

  

___________________________ 
ПІБ 

  

_______________ 
посада 

_______________ 
підпис 

«____» _____________ 202__ рік     

 

 

 

Директор Департаменту 

економічного розвитку                                                       Володимир ЛИПКО 

 


