
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

(восьме скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

15 грудня 2022 року   м. Рівне     № 2846 

 

 

Про внесення змін до 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 

 

 

Керуючись законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та 

"Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 

Україні", рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради від 

18.10.2022 № 143 "Про 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 

майданчика #Підтримай Рівненське, з метою стимулювання розвитку місцевого 

виробництва, популяризації локальних торгових марок Рівненська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести до затвердженої рішенням Рівненської міської ради від 

30.09.2021 № 1390 (зі змінами і доповненнями) Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва в Рівненській міській територіальній громаді на 

2022–2024 роки зміни, що додаються. 

2. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з 

питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, постійній 

комісії з питань економічного розвитку, промисловості, інвестицій, підтримки 

підприємництва та регуляторної політики, секретарю міської ради Віктору 

Шакирзяну та заступнику міського голови Ігорю Кречкевичу, а організацію 

його виконання – директору Департаменту економічного розвитку Рівненської 

міської ради Володимиру Липку. 

 

 

 

Секретар міської ради       Віктор ШАКИРЗЯН



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Рівненської 

міської ради  

15.12.2022 № 2846 

 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Рівненській  

міській територіальній громаді на 2022–2024 роки (далі – Програма), затвердженої  

рішенням Рівненської міської ради від 30.09.2021 № 1390 (зі змінами і доповненнями) 

 

У розділі 7 "ЗАХОДИ ПРОГРАМИ" пункт 3.4 підрозділу 3, пункт 4.3 підрозділу 4 та пункт 5.3 підрозділу 5 викласти в новій 

редакції такого змісту: 

№ 

пор. 

Назва напряму 

діяльності 

Перелік заходів / 

проєктів 

Очікуваний 

результат 

Термін 

виконання 

проєкту з 

розбивкою 

за роками 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

 

Фінан-

сування 

всього 

тис. грн 

Фінансування 

протягом років 

реалізації Програми 

тис. грн 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 Підтримка 

місцевих 

крафтовиків / 

виробників 

 

3.4. Створення 

постійно діючого 

громадського 

майданчика 

#Підтримай 

Рівненське. 

Компенсація 

суб’єктам 

підприємництва  

Можливість 

для виробника 

маркетингово 

дослідити свій 

продукт та 

комунікувати 

з клієнтом 

напряму 

Протягом 

дії 

Програми 

Департамент 

економічного 

розвитку 

Рівненської 

міської ради, 

інші залучені 

організації 

Бюджет 

Рівненської 

міської 

територіаль-

ної громади, 

інші 

джерела 

фінансу-

вання 

2 530,0 630,0 950,0 950,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  витрат на участь у 

постійно діючому 

громадському 

майданчику 

#Підтримай 

Рівненське відповідно 

до Порядку та 

рішення комісії 

        

4 Підтримка 

експортерів 

4.3. Часткова 

компенсація 

суб’єктам 

підприємництва 

витрат на участь у 

міжнародних 

виставках відповідно 

до Положення та 

рішення комісії. 

Проведення виставок 

місцевих виробників 

товарів / послуг 

у м. Рівному із 

залученням іноземних 

байєрів (партнерів і 

посередників). Участь 

у аналогічних заходах 

в інших містах 

Збільшення 
продажів, 

популяризація 
місцевого 
виробника 

Протягом 

дії 

Програми 

Департамент 

економічного 

розвитку 

Рівненської 

міської ради 

Бюджет 

Рівненської 

міської 

територіаль-

ної громади 

1 000,0 400,0 300,0 300,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 Покращення 

бізнес-клімату 

5.3. Надання 

фінансової підтримки 

суб’єктам 

підприємництва 

шляхом часткової 

компенсації 

відсоткових ставок 

за користування 

кредитами банків, 

що надаються на 

реалізацію проєктів, 

відповідно до 

Положення та 

рішення комісії 

Зменшення 

фінансового 

навантаження 

на витрати по 

кредитах, 

отриманих 

суб’єктами 

підприємницт

ва Рівненської 

міської 

територіальної 

громади 

Протягом 

дії 

Програми 

Департамент 

економічного 

розвитку 

Рівненської 

міської ради, 

державні та 

комерційні 

банківські 

установи  

(за згодою), 

суб’єкти 

підприєм-

ницької 

діяльності 

(за згодою) 

Бюджет 

Рівненської 

міської 

територіаль-

ної громади 

670,0 370,0 150,0 150,0 

 Разом      10 945,0 4 055,0 3 395,0 3 495,0 

 

 

 

 

Секретар міської ради        Віктор ШАКИРЗЯН 


