
 



1. Розвиток підприємництва 
В громаді станом на 01.01.2022 року кількість 
облікованих суб'єктів господарювання  
становить :  

• 2030 фізичних осіб – підприємців; 

•  170 юридичних осіб.  

У період з 01.01.- 01.01.2022 р. зареєстровано: 

• 186 фізичних осіб – підприємців 

Припинили свою підприємницьку діяльність: 

• 162 фізичних осіб – підприємців 

• 13 юридичних осіб. 



 Інфраструктура підтримки підприємництва 
 Нагальні питання суб’єктів господарювання  розглядаються і 
вирішуються на засіданнях Координаційної ради з питань розвитку 
підприємництва.  Протягом    звітного періоду проведено  

3 засідання Координаційної ради, а саме: 

 

 Про стан виконання Комплексної 
Програми розвитку підприємництва                               
м. Миргорода на 2016 – 2020 роки та 
розробку Комплексної Програми 
розвитку підприємництва  Миргородської 
міської територіальної громади на 2021 – 
2025 роки 

 про діяльність Центру підтримки та 
розвитку бізнесу в м. Миргороді 



Ознайомлення суб'єктів господарювання  із 
проєктами  рішень міської ради: 
Про встановлення транспортного податку, як 

складової податку  на майно 
 Про встановлення туристичного збору  
Про встановлення плати за землю, як складової 

податку на майно 
Про встановлення податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, як складової 
податку на майно" 
 Про встановлення єдиного податку  для суб'єктів 

господарювання, які застосовують спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності. 

• Представлено сторінку "Підприємництво" на 
офіційному сайті міської ради. 



Висвітлення та обговорення результатів 
опитування підготовленого відділом  
підприємництва, торгівлі та 
агропромислового комплексу міської ради 
"Про підтримку та розвиток підприємництва 
на території Миргородської міської 
територіальної громади" 
Обговорення "Комплексної програми 

розвитку малого підприємництва 
Миргородської міської територіальної 
громади на 2021-2025 роки в новій редакції" 
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1   Проводилося у період  20.05.2021  р. – 13.09. 2021 р  

містило 15 запитань 

кількість респондентів  206 чол. 

результати опитування розміщені на сайті міської ради. 

Опитування підприємців громади на тему 
 "Підтримка  та розвиток підприємництва на території 

Миргородської міської територіальної громади."  



2.  Участь в проєктах 
 Проєкт Миргорода та Новоград-Волинського "Стале 
партнерство задля підвищення стійкості підприємців до наслідків 
пандемії" дістав перемогу у конкурсі "EU4Business: 
конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП", що 
реалізується німецькою федеральною компанією GIZ та отримав 
фінансування. 

Партнерами проєкту стали:  Миргородська міська рада 

Новоград-Волинська міська рада 

ГО "Зміни можливі" (Миргород) 

ГО "Звягельчани" (Новогорад-Волинський) 

Регіональний Фонд підтримки підприємництва по 
Полтавській області. 



Реалізовані заходи в рамках проєкту: 

 Навчальні поїздки представників малого та середнього бізнесу 

між громадами-партнерами, обмін досвідом . 

(до Новогорад-Волинський з 28 по 30 липня 2021 р. )                                        (до Миргорода 06-08 жовтня 2021 р.) 

 

 

 

 



 Експертами проєкту розроблені рекомендації щодо покращень програм підтримки малого і середнього 

підприємництва під час пандемії. «Комплексна програма розвитку малого підприємництва 

Миргородської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки в новій редакції» (затверджена 

рішенням дванадцять сесії восьмого скликання № 451 від 19.11.2021 р.)  

 проведено 5  заходів “Ранкова кава” - зустріч підприємців із представниками муніципалітетів.  

 



 Організовано Інтерактивний семінар «Бізнес 

та влада Миргорода: згуртованість для 

подолання спільних викликів» 

 впроваджено два навчальних циклів для 

підприємців початківців та досвідчених 

підприємців 

 проведення опитування та обговорення 

спільних потреб для розвитку і розширення 

МСП та шляхи посилення їх спроможностей 



 проведення конкурсу кращого бізнес-плану 

серед випускників навчального курсу молодого 

підприємця. 

 Створення мотиваційних відеороликів про 

підприємців, що впроваджують діяльність у 

громадах (презентація – 08.11.2021р.) 

 Розроблено дизайн профілю інвестиційного 

паспорту громади. 



3. Сфера обігу товарів та послуг 
 Станом  на 1 січня 2022 року  мережа  
роздрібної торгівлі налічує: 

• 467 стаціонарних магазинів,  

• 135 підприємств дрібнороздрібної  мережі;                                             

• 38 підприємств ресторанного господарства,  

• 218 підприємств сфери послуг,                                           

• 27 аптек та аптечних пунктів,  

• 8 ветаптек,   

• 6 магазинів “Оптика”,  

• 16 автозаправних станцій. 

У результаті об'єднання громади дислокація  
відділу доповнилася 57 об'єктами – це 
переважно магазини дрібно-роздрібної 
продовольчої групи, що знаходяться у селах 
громади.  

Протягом  звітного періоду відкрито нових об'єктів торгівлі:  

    3 підприємства  роздрібної торгівлі 

• магазин "Продукти", вул. Шишацька, 165Б 

• магазин  "Бережок", вул. Гоголя, 122Б 

• магазин "Базилік",  вул. Київська, 11Б 

 1    підприємство ресторанного господарства 

• кафе, вул. Гоголя, 177 



4. Участь в заходах 

Участь у   
вебінарах                                         

-   36 

Участь у 
скайпнарадах                                     

-   15 

Участь у семінарах                                           
-   8 

Опубліковано на 
сайті міської ради 
-   68  повідомлень 

та 28 статтей 

Опрацьовано 
контрольних 
листів  -  43 

Підготовлено 
листів                                         
-  22 

Надано  відповідей 
на письмові 

звернення та скарги 
громадян                                            

-  25 

Підготовлено 
сесійних рішень - 

4 

Підготовлено 
рішень  

виконавчого 
комітету  -  66             



5. Інформаційна сторінка на сайті міської ради 
 З боку міської влади для підприємців 
гарантована інформаційно – комунікаційна підтримка. 
На даний час  на сайті міської ради  створена  сторінка 
"Підприємництво". 

 Підприємці громади  вже ознайомилися з 
першими напрацюваннями сторінки, а саме: 

1. Новини.  

2. Корисні посилання:   

3. Е-послуги через ДІЯ (ЦНАП),   

4. Портал для підприємців  

5. StartBusinessChallenge 

6. Публічні закупівлі   

7. Місцеві податки  

 Сторінка "Підприємництво" постійно 
доповнюється новою та актуальною інформацією. 

 



6. Надання в оренду окремого конструктивного 
елементу благоустрою комунальної власності 

На даний час відділом: 

Підготовлено та прийнято 66 рішень 
виконавчого комітету, 

Укладено 127 договорів на надання 
в оренду окремого конструктивного 
елементу благоустрою комунальної 
власності 

Припинено  24 договорів (зміна 
суб'єкта господарювання,   
дострокове припинення виносної 
торгівлі).  

Від сплати за надання в оренду окремого 
конструктивного елементу благоустрою 
комунальної власності за: 

891,1 

981,3 
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тис. грн. 



Станом на 1 січня поточного року діє 144 договорів надання в оренду 
окремих конструктивних елементів благоустрою, в т.ч: 
• стаціонарні тимчасові споруди – 134, із них:  
•  52 -  продовольчі павільйони 
•  50 -  непродовольчі павільйони 
•  6   -  питна вода 
•  20  -  по наданню послуг (ремонт взуття, офіси, термінали поповнення 

рахунків, кавові автомати) 
•  6   -  літні майданчики  

 З метою інформаційно – комунікаційної підтримки підприємців та 
населення громади на сайті міської ради  створено віртуальну карту 
тимчасових споруд  та локацій для проведення  виносної торгівлі, а 
також онлайн – журнал договорів надання в оренду елементів 
благоустрою.         



7. Захист прав споживачів  
Протягом  звітного періоду  до відділу споживчого ринку та підприємництва звернулися     99 осіб з 
наступних питань: 

•щодо якості товарів - 45   ( мобільні телефони - 11, телевізори та електротовари побутового призначення – 20, інші 
непродовольчі товари - 11); 

•щодо якості торгівельних послуг - 46 (встановлення вікон, дверей – 6, придбання товарів через інтернет – магазини – 5, 
сервісне обслуговування – 30, житлово-комунальних – 1, неетична поведінка продавців – 4);  

•щодо відсутності  достовірної інформації на товари та послуги – 8. 

Дієву допомогу одержали 68 скаржників, в т.ч.: 

•для  6 - повернули кошти, 

•для  42 –  проведено гарантійний ремонт побутової техніки та мобільних телефонів,  

•для 20 – здійснено обмін товару.  

Також, 22 скаржникам підготовлено письмові відповіді. 



Зараз відділ активно працює над збором та обробкою інформації 
щодо агропромислового комплексу  громади  для подальшої 

розробки  стратегії розвитку  даної сфери і  участі у регіональних 
та міжнародних програмах розвитку.   



Відділ підприємництва, торгівлі  

та агропромислового комплексу  

Богаєнко Вероніка Максимівна 

(053 55) 5-47-53 

  torg.mmrada@gmail.com 
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