
 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА  РАЙОННА РАДА 

ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ   

            

РІШЕННЯ №942 
  

16 липня  2019 року                                                             59 сесія  7 скликання 
 

Про внесення  змін до районної Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Вінницькому районі на 2019-2020 роки 
        

Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження голови 

райдержадміністрації від 14.06.2019 р. № 193 «Про проект змін до районної 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Вінницькому 

районі на 2019-2020 роки» та висновки постійних комісій районної ради, 

районна рада  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести до районної Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Вінницькому районі на 2019-2020 роки, яка була 

затверджена рішенням 57 сесії районної ради 7 скликання від 21.03.2019 року  

№ 889 наступні зміни: 

1.1.Викласти у новій редакції наступні розділи Програми: 

«І.Паспорт районної Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Вінницькому районі на 2019-2020 роки» (додаток 1);  

«V.Ресурсне забезпечення районної Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва у Вінницькому районі на 2019-2020 роки.» 

(додаток 2). 

1.2.Пункт 1 підрозділу ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка  

розділу VIIІ. Напрями діяльності і заходи районної Програми розвитку малого 

і середнього підприємництва у Вінницькому районі на 2019-2020 роки  

доповнити підпунктом 1.4. (додаток 3). 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку та бюджету 

(Парфенюк Ю.І.). 

 

Голова районної ради               С.Сітарський  

Плакида О. 

Часовських Д. 

Храпко А. 

Шабленко А. 
 

 

 

 



Додаток 1 

до   рішення 59 сесії 

районної ради 7 скликання 

№942 від 16.07.2019 року 

І. ПАСПОРТ  

районної Програми розвитку малого і середнього підприємництва  

у Вінницькому районі на 2019-2020 роки 

1 Ініціатор розроблення програми: Вінницька районна державна адміністрація 

2 
Дата, номер і назва розпорядчого документу органу 

виконавчої влади про розроблення програми 

Розпорядження голови районної державної 

адміністрації від 07.02.2019 року № 34 

3 Розробник програми 
Управління економіки  районної державної 

адміністрації 

4 Співрозробники програми 

Управління райдержадміністрації: 

фінансове, праці та соціального захисту 

населення; відділи  райдержадміністрації: 

освіти, культури і туризму,  з питань 

державної реєстрації, агропромислового 

розвитку, екології та природних ресурсів, 

містобудування та  архітектури; Вінницька 

районна філія Вінницького обласного центру  

зайнятості; Вінницьке управління ГУ ДФС у 

Вінницькій області, управління 

Держпродспоживслужби у Вінницькому 

районі ГУ Держпродспоживслужби у 

Вінницькій області, Вінницький районний 

сектор Управління Державної служби 

надзвичайних ситуацій України у 

Вінницькій області 

5 Відповідальний виконавець програми 
Управління економіки  районної державної 

адміністрації 

6 Учасники програми 

Вінницька районна державна адміністрація 

Управління райдержадміністрації: 

фінансове, праці та соціального захисту 

населення; відділи  райдержадміністрації: 

освіти, культури і туризму,  з питань 

державної реєстрації, агропромислового 

розвитку, екології та природних ресурсів, 

містобудування та  архітектури; Вінницька 

районна філія Вінницького обласного центру  

зайнятості; Вінницьке управління ГУ ДФС у 

Вінницькій області, управління 

Держпродспоживслужби у Вінницькому 

районі ГУ Держпродспоживслужби у 

Вінницькій області, Вінницький районний 

сектор Управління Державної служби 

надзвичайних ситуацій України у 

Вінницькій, жителі  Вінницького району, 

сільські, селищні ради, ОТГ. 

7 Терміни реалізації програми 2019-2020 роки 

7.1 
Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 
- 

8 
Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у 

виконанні програми  
Районний бюджет  



9 
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього в тому числі: 
360,0 тис.грн. 

9.1 коштів районного бюджету 360,0 тис.грн. 

9.2 коштів інших джерел - 

 

 

 

 

Заступник керуючого справами, 

начальник відділу комунальної власності, 

розгляду звернень громадян та кадрової роботи 

виконавчого апарату районної ради                                              Д.Часовських 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до   рішення 59 сесії 

районної ради 7 скликання 

№942 від 16.07.2019 року 

 

 

 

V. Ресурсне забезпечення районної Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва у Вінницькому районі на 2019-2020 роки. 

 

 
 

                                                                                                                                тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання 

програми 

2019 рік 2020 рік Всього витрат на 

виконання 

програми 

1 2 3 7 

Обсяг ресурсів всього, 

в тому числі: 77,5 282,5 360,0   

державний бюджет - - - 

районний бюджет 77,5 282,5 360,0   

кошти не бюджетних 

джерел 

- - - 

 

 

 

 

 

 

Заступник керуючого справами, 

начальник відділу комунальної власності, 

розгляду звернень громадян та кадрової роботи 

виконавчого апарату районної ради                                            Д.Часовських 
  

 



Додаток 3 

до   рішення 59 сесії 

районної ради 7 скликання 

№942 від 16.07.2019 року 
 

 

VIIІ. Напрями діяльності і заходи районної Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Вінницькому 

районі на 2019-2020 роки 
 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуванн

я 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансування 

(вартість),           

тис. грн., в 

тому числі: 

2019р./2020 р. 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

… …       

II. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 

1 Сприяння доступу 

до фінансових 

ресурсів 

…      

1.4. Субвенція з районного бюджету 

обласному бюджету для забезпечення 

надання на конкурсних засадах 

фінансової підтримки   суб’єктам малого 

та середнього підприємництва 

Вінницького району, в тому числі 

підприємцям-початківцям (стартапи) 

2020 рік Вінницька районна 

державна 

адміністрація, 

фінансове управління 

Вінницької 

райдержадміністрації, 

управління економіки 

Вінницької районної 

державної 

адміністрації 

Районний 

бюджет 

2020 р. -200,0 Організація 

підприємницької 

діяльності, нові 

робочі місця, 

збільшення 

кількості зайнятих 

осіб 

… …       

Заступник керуючого справами, 

начальник відділу комунальної власності, 

розгляду звернень громадян та кадрової роботи 

виконавчого апарату районної ради                                                                                                                          Д.Часовських 
 


