
Інформація 

про результати виконання Регіональної цільової програми «Залучення 

інвестицій, розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в 

Луганській області на 2016-2017 роки» за І квартал 2016 року 

 

Протягом звітного періоду підтримка підприємництва в області 

здійснювалась відповідно до заходів Регіональної цільової програми 

«Залучення інвестицій, розвитку та підтримки малого і середнього 

підприємництва в Луганській області на 2016-2017 роки», затвердженої 

розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 01.03.2016 № 84, аналогічних міських і 

районних програм, реалізації в області законів України: «Про розвиток та 

державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про 

інвестиційну діяльність», «Про адміністративні послуги», «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», інших 

нормативно-правових актів. 

Робота місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування спрямовувалась на удосконалення регуляторних процесів, 

створення сприятливого інвестиційного клімату, забезпечення стабільних умов 

для створення та функціонування суб’єктів підприємництва, вирішення 

проблем підприємництва, спрощення процедури надання адміністративних 

послуг, навчання та перенавчання незайнятого населення з орієнтацією на 

заняття підприємницькою діяльністю тощо. 
 

Впорядкування нормативного регулювання  

підприємницької діяльності 
Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» власні плани з підготовки проектів 

регуляторних актів на наступний рік щорічно розробляються та 

затверджуються до 15 грудня як обласною держадміністрацією, так і 

райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування. План 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів структурними 

підрозділами Луганської облдержадміністрації на 2016 рік затверджено 

09.12.2015.  

Плани з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік 

оприлюднюються до 25 грудня як обласною держадміністрацією, так і 

райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування на власних 

сайтах у розділі «Регуляторна політика» (підрозділ «Планування регуляторної 

діяльності»). 

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів структурними 

підрозділами Луганської облдержадміністрації на 2016 рік оприлюднено на 

сайті облдержадміністрації 10.12.2015 

У першому кварталі до плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Луганської обласної військово-цивільної адміністрації на 

2016 рік внесено дві зміни:  
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- від 06.01.2016 – «Про затвердження Положення  про порядок здійснення 

контролю за виконанням умов договорів на регулярні перевезення пасажирів на 

постійних приміських та міжміських (внутрішньообласних) автобусних 

маршрутах загального користування»; 

- від 04.03.2016 – «Про затвердження Положення про порядок 

зарахування, використання та облік коштів, отриманих для організації і 

проведення конкурсів» та «Про внесення змін до рішення Луганської обласної 

ради від 25.11.2011 № 7/49 «Про затвердження методики розрахунку і порядку 

використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Луганської області». 

Протягом  звітного періоду в області (на території, підконтрольній 

українській владі) прийнято 75  регуляторних актів, із них:  

- 2 – обласною держадміністрацією; 

- 1 ‒ Попаснянською райдержадміністрацією;  

- 70 – органами місцевого самоврядування: у місті Рубіжне ‒ один та               

п’яти районах ‒ 69 (Кремінському – 1, Попаснянському ‒ 1, Сватівському – 3, 

Станично-Луганському ‒ 62 та Старобільському ‒ 2); 

- 2 – виконавчими комітетами Лисичанської міської ради (1) та 

Кам’янської сільської ради (1) Новопсковського району. 

В обласній держадміністрації прийнято два розпорядження: 

- «Про встановлення тарифу на інвентаризацію нерухомого майна, що 

здійснюється Попаснянським комунальним підприємством «СКП» від 

09.02.2016 № 39; 

- «Про затвердження Положення про проведення конкурсу із визначення 

друкованого засобу масової інформації для висвітлення діяльності обласної 

державної адміністрації ‒ обласної військово-цивільної адміністрації» від 

21.03.2016  № 136. 

Серед 70 регуляторних актів органів місцевого самоврядування:  

- 2 рішення міських рад – Рубіжанської та Попаснянської; 

- 10 рішень селищних рад  (1 рішення Нижньодуванської селищної ради 

Сватівського району, 5 рішень Станично-Луганської селищної ради та 4 – 

Петрівської селищної ради Станично-Луганського району); 

- 58  рішень сільських рад – Макіївської сільської ради Кремінського 

району (1), Стельмахівської сільської ради Сватівського району (2), 53 рішення 

сільських рад у Станично-Луганському районі (Великочернігівської сільської 

ради ‒ 4, Верхньобогданівської ‒ 2, Вільхівської ‒ 13, Комишненської ‒ 2, 

Нижньотеплівської ‒ 3, Передільської ‒ 4, Розквітненської ‒ 5, Теплівської ‒ 2, 

Червоножовтневої ‒ 4, Чугинської ‒ 5, Валуйської ‒ 3 та Красноталівської ‒ 6), 

2 рішення ‒ Байдівської та Веселівської сільських рад Старобільського району. 

Із 75 прийнятих регуляторних актів:  

- 20 (26,6 %) ‒ стосуються ставок земельного податку та розміру орендної 

плати за земельні ділянки; 

- 3 (4,0 %) – оренди (приватизації) комунального майна територіальних 

громад; 

- 8 (10,6 %) – ставок акцизного податку з реалізації суб’єктами 
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господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів; 

- 15 (20,0 %) ‒ податку на нерухоме майно; 

- 5 (6,7 %) ‒ місцевих податків і зборів; 

-9 (12,0 %) – ставок єдиного податку;  

- 2 (2,7 %) – ставки транспортного податку; 

- 6 (8,0 %) ‒ податку за місця паркування; 

- 3 (4,0 %) ‒ туристичного збору; 

- 4 (5,3 %) – інші. 

У звітному періоді переглянуто 37 регуляторних актів (рішення міських, 

селищних і сільських рад), які стосуються податків, зборів, плати за оренду 

майна та землі. 

За результатами встановлено, що із них 28 потребують скасування, а 8 – 

внесення змін.  

Регуляторними органами області проводилася робота по відстеженню 

результативності 65 регуляторних актів. Протягом І кварталу проведено              

32 базових, 22 повторних та 11 періодичних відстежень результативності 

регуляторних актів. 

За результатами повторного та періодичного відстеження прийнято 

рішення, що за допомогою чинних регуляторних актів досягнуто заплановані 

цілі, вони відповідають законодавству та не потребують внесення змін або 

скасування. 

11.03.2016 Департаментом економічного розвитку, торгівлі та туризму 

обласної держадміністрації спільно з сектором Державної регуляторної служби 

в Луганській області проведено навчальний семінар з питання застосування 

Методики проведення аналізу регуляторного впливу регуляторного акта,  

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 

(зі змінами від 16.12.2015 № 1151). 

У роботі семінару взяли участь спеціалісти структурних підрозділів 

облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого 

самоврядування та виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення. 

Облдержадміністрацією підготовлено низку пропозицій до законодавчих 

актів, один з яких стосується стимулювання розвитку реального сектору 

економіки та сільського господарства в рамках дії норм Закону України «Про 

тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від                    

02.09.2014 № 1669-VII (стосовно звільнення суб’єктів підприємницької 

діяльності області від сплати ввізного мита та податку на додану вартість під 

час ввезення в Україну імпортного устаткування та обладнання, яке не 

виробляється вітчизняними виробниками, а також полегшення оподаткування 

податком на додану вартість для сільгоспвиробників регіону).  

Зазначені пропозиції до законодавчих актів надано для опрацювання 

групі народних депутатів України, які відвідали Луганську область 08.02.2016. 

Їх реалізація сприятиме створенню умов для розвитку інвестиційної діяльності 

та розширенню виробничого потенціалу, а також підвищить 

конкурентоспроможність українських товарів на зовнішніх ринках. 
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Разом із тим до Мінекономрозвитку України  направлено (лист від 

24.03.2016 № 1/10-1329) пропозиції щодо запровадження в області 

спеціального режиму оподаткування шляхом надання інвесторам податкових 

пільг (з ПДВ та мита на ввезення обладнання) та гарантій їх діяльності (в 

рамках внесення змін до Податкового та Митного кодексів України або 

створення вільної (спеціальної) економічної зони на території області окремим 

Законом). 
 

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка. 

Орієнтовні обсяги фінансування на реалізацію заходів Регіональної 

цільової програми «Залучення інвестицій, розвитку та підтримки малого і 

середнього підприємництва в Луганській області на 2016-2017 роки» 

складають 366 405,90 тис. грн, із них у  2016 році – 181 775,90 тис. грн, у           

2017 році – 184 630,00 тис. грн. 

Обсяги фінансування із обласного бюджету складають 348 555,90 тис. 

грн, із них: у 2016 році  – 173 000,90 тис. грн, у 2017 році – 175 555,00 тис. грн.  

Кошти інших джерел – 17 850,00 тис. грн. 

Передбачається, що із обласного бюджету на період реалізації Програми 

буде виділено на підготовку та випуск кваліфікованих робітників для 

підприємницької сфери 305 446,60 тис. грн. 

На фінансування суб'єктів малого і середнього підприємництва для 

реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих 

місць у пріоритетних галузях економіки, планується виділити із обласного 

бюджету: на поворотній основі – 40 000,00 тис. грн; забезпечення часткового 

відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб’єктами 

малого та середнього бізнесу – 2 000,00 тис. грн.  

У І кварталі на реалізацію заходів Програми фактично використано 

698,976 тис. грн, із них: з обласного бюджету – 263,176 тис. грн, міських та 

районних бюджетів – 9,5 тис. грн, інших джерел – 426,3 грн. 

Із обласного бюджету кошти у сумі 236,176 тис. грн використовувалися 

на проведення обласною держадміністрацією  в рамках Днів Луганщини 

економічного форуму «Луганська область: перспективи розвитку, виклики та 

можливості», що проходив 15.03.2016  у Торгово-промисловій палаті України            

(м. Київ). 

Із місцевих (міських та районних) бюджетів кошти у сумі  

9,5 тис. грн використовувалися на заходи, пов’язані з проведенням моніторингу 

та оприлюднення чинних регуляторних актів місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування та оприлюднення звітів про 

відстеження їх результативності на офіційних веб-сайтах та в ЗМІ у містах: 

Рубіжне та Сєвєродонецьк. 

З інших джерел кошти у сумі 426,3 тис. грн використовувалися на: 

- надання одноразової виплати по безробіттю для відкриття власної справи 

за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового соціального страхування на 

випадок безробіття – 380,9 тис. грн.;  

- професійне навчання для самостійної зайнятості та подальшого 
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працевлаштування у сфері малого бізнесу за рахунок коштів Фонду 

загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття –         

42,4 тис. грн; 

- організацію та проведення ДП «Луганськстандартметрологія» 

навчального семінару з питань впровадження системи управління безпечністю 

харчових продуктів відповідно до вимог ДСТУ 22000:2007 – 2,0 тис. грн; 

- надання ДП «Луганськстандартметрологія» інформаційно-

консультаційних послуг з питань нових вимог законодавства у сфері 

стандартизації, метрології, сертифікації та оцінки відповідності – 1,0 тис. грн. 

З метою залучення додаткового капіталу для розвитку і підтримки 

діяльності суб’єктів підприємництва регіону здійснюється фінансово-кредитна 

підтримка суб’єктів малого та середнього підприємництва за рахунок 

банківського кредитування та кредитних спілок. 

З початку року фінансово-кредитними установами області надано 

суб’єктам малого підприємництва кредитів на суму 9,2 млн грн. Комерційними 

банками ‒ на 8,8 млн грн, кредитними спілками ‒ 376,5 тис. грн. 

Протягом І кварталу 2016 року в центрах зайнятості Луганської області 

одноразову виплату допомоги по безробіттю отримали та відкрили власну 

справу 19 осіб (підтримано 19 бізнес-проектів) на суму 380,9 тис. грн. Із них: 6 

осіб (або 31,6%) – жінки, 7 осіб ( 36,8%) – молодь у віці до 35 років, 3 особи 

(15,8%) з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній 

операції, 6 (31,6%) внутрішньо переміщених осіб та 2 особи, що потребують 

додаткового захисту. Серед обраних видів економічної діяльності безробітні 

для започаткування власної справи найчастіше обирають: роздрібну торгівлю, 

сільське господарство, діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку, 

комп'ютерне програмування, ремонт і технічне обслуговування 

автотранспортних засобів та інше.  

Представниками облдержадміністрації та підприємницьких структур 

взято участь у роботі Першого українського форуму «Інструменти фінансової 

та технічної підтримки малого та середнього бізнесу», який 18.02.2016 

відбувся у м. Києві, де розглядались питання фінансової та технічної підтримки 

малого і середнього бізнесу. 

15.03.2016 в рамках проведення Днів Луганщини в м. Києві в приміщенні 

ТПП України відбувся економічний форум «Луганська область: перспективи 

розвитку, виклики та можливості». 

У форумі взяли участь  представники інвестиційних, проектних та 

будівельних компаній, агентств розвитку, закордонних дипломатичних установ 

в Україні (Посольство Великої Британії в Україні, Посольство Ізраїлю в 

Україні, Посольство КНР в Україні, Посольство ФРН в Україні, Посольство 

Словаччини в Україні, Посольство Словенії в Україні та Посольство Чехії в 

Україні). 

В рамках економічного форуму проводилась виставка товаровиробників 

області та представлено інфраструктурно-інвестиційні майданчики за 

основними напрямками відновлення та розбудови регіону: 

- «Відновлення інфраструктури автодоріг»;  
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- «Розвиток інфраструктури та енергозбереження»;  

- «Відбудова соціальної та житлової інфраструктури»; 

- «Інформатизація місцевих органів влади».  

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та туризму 

облдержадміністрації запропоновано до уваги керівників проектів міжнародної 

технічної допомоги Генеральний план відбудови інфраструктури населених 

пунктів Луганської області.  

Департаментом регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури 

та енергозбереження облдержадміністрації презентовано проекти дорожнього 

будівництва у Луганській області на 2016-2019 роки (Проект «Кільце життя», 

тощо), метою яких є відновлення й організація утримання в належному 

технічному стані та розвиток мережі автомобільних доріг загального 

користування, мостів та штучних споруд, створення умов для безперебійного та 

безпечного руху автотранспорту на них. Також було презентовано програму 

теплової санації будинків гуманітарної та соціальної спрямованості. 

В рамках представлення зазначених проектів розвитку проведено 

переговори з німецькою фірмою INTERCON щодо генеральної реконструкції 

автодороги Кремінна-Горське протяжністю 7,2 км.  За результатами досягнуто 

домовленостей щодо залучення німецької фірми до проведення ремонтних 

робіт, зокрема, поставка до області повної комплектації техніки та матеріалів, а 

також навчання спеціалістів. 

Департаментом будівництва, архітектури та містобудування 

облдержадміністрації запропоновано проекти добудови об'єктів незавершеного 

будівництва або реконструкції наявних об’єктів, будівництва нового житла 

для забезпечення житлом державних службовців за рахунок будівництва нового 

житла. 

У виставковому заході форуму взяли участь: 14 підприємств 

промислового комплексу, 13 підприємств агропромислового комплексу області. 

Взагалі у форумі взяли  участь понад 60 представників бізнесу Луганщини, 

яким необхідна підтримка для розвитку. 

Також Луганщина була презентована торговим представництвам 

іноземних держав, міжнародним донорським організаціям, бізнес колам 

України, представникам центральних органів влади.  

Під час проведення пленарного засідання на форумі підписані 

меморандуми про співпрацю між облдержадміністрацією та: 

1. Укрзалізницею – стосовно будівництва залізничної гілки 

протяжністю приблизно 45 км (Білокуракине – Сватове) для відновлення 

залізничного сполучення з шістьма елеваторами північної частини регіону. 

2. Міжнародним фондом «Відродження». 

3. Німецьким товариством GIZ. 

4. АТ «Ощадбанк» – основними напрямками співробітництва є 

сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, розширення доступу 

суб’єктів малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів, участь 

в реалізації заходів фінансової підтримки суб’єктів малого і середнього 

підприємництва у вигляді запровадження програм кредитування, залучення 



 7 

суб’єктів малого та середнього підприємництва до реалізації діючих та 

впровадження нових механізмів фінансової підтримки малого та середнього 

підприємництва. 

5. ТПП України – основними напрямками співробітництва є  

підтримка реалізації інвестиційних та інноваційних проектів в області, 

сприяння залученню інвестицій в реальний сектор економіки регіону, 

збільшенню обсягів експорту і розвитку імпортозамінного виробництва. 

Учасникам форуму на пленарному засіданні презентовано створення в 

області Регіонального агентства сприяння інвестиціям та Агентства 

регіонального розвитку, основними цілями яких є: 

- інформаційна підтримка інвесторів;  

-  підготовка інвестиційних пропозицій та проектів; 

-  розробка проектів розвитку об'єднаних громад;  

-  супроводження проектів на всіх стадіях; 

-  фінансова підтримка суб'єктів малого та середнього бізнесу для 

реалізації проектів зі створення нових робочих  місць. 

За сприяння Торгово-промислової палати України підприємствами           

ТОВ «Айдарський пекар», ТОВ «Сфера» та ПСП «Агрофірма Привілля» 

опрацьовується питання постачання їх продукції до Казахстану (борошно, 

м’ясо тощо). Презентувало свою продукцію ТОВ «Сватівська олія». 

Для підвищення ефективності розвитку агропромислового комплексу 

області Міністерством аграрної політики та продовольства України 

створюється комісія по наданню допомоги підприємствам в сфері АПК. 

Значний інтерес у потенційних торгових партнерів викликала продукція 

ТОВ «Марківський сирзавод», ПСП «Агрофірма Привілля». Підприємствами 

опрацьовується механізм постачання продукції до Китаю. 

Всього за підсумками форуму його учасники підписали 38 протоколів про 

наміри щодо реалізації своєї продукції як в Україні, так і поза її межами. 

Для підвищення ефективності розвитку агропромислового комплексу 

області Міністерством аграрної політики та продовольства України 

заплановано створення спеціальної комісії з надання допомоги по 

запровадження пілотних проектів в сфері АПК. 

Також для пошуку потенційних інвесторів Мінагрополітики ініційовано 

процедуру приватизації чотирьох кінних заводів, розташованих на території 

області, які належать ДП «Конярство України». 

Найбільш енерговитратні підприємства області ПАТ «Лисичанський 

склозавод «Пролетарій», ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот» та         

ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», отримали пропозиції від     

ПП «Термодомстрой» (м. Харків) щодо переходу на більш дешевий газ, який 

можливо отримувати від газифікації вугілля за новими технологіями. Після 

підготовки техніко-економічного обґрунтування розпочнеться робота з 

впровадження зазначеної технології на підприємствах Луганщини. 

Завершенням економічного форуму та завданням на наступні півроку 

стало анонсування з боку Луганської облдержадміністрації проведення у 

вересні поточного року форуму «Інвестиційна привабливість Луганщини» у     
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м. Сєвєродонецьку. 

В рамках гранту «Луганськ об’єднується: платформа громадсько-

державного діалогу» за фінансової підтримки Агентства США з 

Міжнародного розвитку USAID відбуваються круглі столи, присвячені 

тематиці «Створення ефективного діалогу влади, громади та бізнесу».                         

У містах Рубіжне та Кремінна відбулося по 2 круглих столи за участю 

представників громадських організацій, системи освіти, охорони здоров’я, 

культури, бізнесу та влади. З метою налагодження ефективної взаємодії влади і 

громади, спільно з учасниками засідання виявили локальні проблеми міста, 

переваги та ініціативи, які будуть опрацьовані і оформлені у проекти для 

подальшого фінансування у вигляді міні-грантів. 

Державно-приватне партнерство. На сьогодні два підприємства області, 

на яких був реалізований механізм державно-приватного партнерства, 

знаходяться на території непідконтрольній українській владі. Так, Корпорація 

«Донбаська паливно-енергетична компанія» (далі – ДТЕК) перемогла у 

конкурсі з концесії цілісних майнових комплексів ДП «Свердловантрацит» і 

ДП «Ровенькиантрацит», за результатами якого ДТЕК (приватний партнер) та 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (державний 

партнер) уклали договори про державно-приватне партнерство. Згідно із 

зазначеними угодами ДТЕК звітує про їх виконання безпосередньо до 

Міненерговугілля України.  

На підконтрольній українській владі території на теперішній час чинним є 

концесійний договір на об’єкт комунальної власності територіальної громади  

м. Сєвєродонецька – цілісний майновий комплекс КП «Сєвєродонецьк 

водоканал», укладений 02.07.2009 між Сєвєродонецькою міською радою та 

ТОВ «ТАУН СЕРВІС». Сфера застосування державно-приватного партнерства 

– централізоване водопостачання та водовідведення. За шість років дії 

концесійного договору заплановано внесення інвестицій у розмірі 6008 тис грн. 

Станом на 23.12.2015 до міського бюджету з початку дії концесійного договору 

в якості концесійних платежів надійшло 6 436,56 тис. грн. 
 

Ресурсне та інформаційне забезпечення. 

Місцевими органами виконавчої влади надавалася необхідна 

матеріально-технічна допомога суб’єктам малого та середнього 

підприємництва. Бізнесові структури забезпечувалися вільними нежитловими 

приміщеннями, устаткуванням, сільськогосподарською технікою, 

запчастинами, паливно-мастильними і посівними матеріалами. Вживалися 

заходи щодо спрощення процедур передачі нерухомого майна в оренду, 

виділення земельних ділянок, отримання дозволів на будівництво та 

реконструкцію об’єктів, перегляду ставок та пільг з орендної плати для 

підприємців-початківців і тих суб’єктів підприємницької діяльності, що 

працюють у пріоритетних напрямах на пільгових умовах. 

У регіоні постійно оновлюються бази даних про наявність вільних 

виробничих та невиробничих приміщень, що пропонуються для викупу або 

передачі в оренду суб’єктам підприємництва для здійснення ними 
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підприємницької діяльності. 

На веб-сайті Департаменту економічного розвитку і торгівлі у розділі 

«Підприємництво» (підрозділ «На допомогу підприємцю») розміщувався та 

щоквартально оновлювався обласний реєстр вільних приміщень державної та 

комунальної власності, які пропонуються суб’єктам підприємництва. 

Станом на 01.04.2016 в області налічувалося 250 вільних нежилих 

приміщень державної та комунальної власності загальною площею 

92,7 тис. м
2
, із них у містах – 28,2 тис. м

2
, районах – 64,5 тис. м

2
. 

Підприємницьким структурам у І кварталі передано в оренду 140 

приміщень загальною площею 73,6 тис. м
2
. 

Суб’єкти малого підприємництва області залучаються до участі в 

регіональних закупівлях. У звітному періоді до участі було залучено 144 

суб’єкти малого підприємництва. За результатами укладено 493 договори на 

загальну суму 28,2 млн грн. 

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації та веб-сторінці 

Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму створено та 

постійно оновлюються розділи: «Підприємництво», «Адміністративні послуги» 

та «Регуляторна політика», на яких розміщується необхідна для 

підприємницьких структур корисна інформація. 

Окремі розділи з питань підприємницької діяльності створені та постійно 

оновлюються на офіційних веб-сайтах райдержадміністрацій та міських рад 

міст обласного значення. 

Активну інформаційно-консультаційну підтримку бізнесу надає  Головне 

управління Міндоходів у Луганській області спільно зі своїми структурними 

підрозділами на місцях. Забезпечено діяльність центрів обслуговування 

платників податків, створених при державних податкових інспекціях. 

Консалтинговий центр, створений на базі Луганської регіональної 

торгово-промислової палати (далі ‒ РТПП) при підтримці ПРООН, надає 

безкоштовні консультації підприємцям-грантоотримувачам в межах проекту 

ПРООН в Україні «Економічне та соціальне відновлення Донбасу». 

Разом із тим спеціалістами РТПП протягом І кварталу надано                           

282 консультації суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності. 

Для підвищення кваліфікації персоналу підприємств регіону, опанування 

нових вимог законодавства у сфері стандартизації, метрології, сертифікації та 

оцінки відповідності спеціалістами Державного підприємства «Луганський 

регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та 

сертифікації» надано 32 консультації суб'єктам малого та середнього 

підприємництва. У сфері харчової промисловості для підприємств регіону 

проведено 2 навчальних семінари на тему: «Актуальні питання впровадження 

системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог 

ДСТУ 22000:2007». 

Для оперативного вирішення актуальних питань, які стосуються 

підприємницької діяльності, в області працюють «гарячі лінії» для підприємців, 

утворені при виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення та 

райдержадміністраціях. Протягом І кварталу 2016 року на «гарячі лінії» від 
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підприємців надійшло 167 звернень, на які було надано роз’яснення. 

В облдержадміністрації було організовано та проведено (03.02.2016)    

під керівництвом першого заступника голови облдержадміністрації Пушко-

Цибуляк Є.М. робочу нараду з питань виконання вимог Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання 

адміністративних послуг». 

24.03.2016 відбулась нарада щодо стану виконання підготовчих заходів з 

реалізації повноважень, передбачених законами України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». 

Попаснянською райдержадміністрацією спільно з розпорядниками 

бюджетних коштів 02.03.2016 проведено семінар-нараду щодо впровадження та 

реалізації в районі пілотного проекту «Система електронних закупівель». 

Відбулося також обговорення прийнятого Закону України «Про публічні 

закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII. 
 

Формування інфраструктури підтримки підприємництва 
За інформацією виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення 

та райдержадміністрацій кількість об’єктів інфраструктури підтримки 

підприємництва станом на 01.04.2016 склала: 12 бізнес-центрів, 2 фонди 

підтримки підприємництва, 2 лізингові компанії, 3 інвестиційних фонди та 

компанії, 27 інформаційно-консультативних установ. 

Зокрема, Сватівським центром підтримки бізнесу за підтримки Центру 

міжнародної підтримки підприємництва 30 підприємцям району надана 

допомога в написанні бізнес-планів. 

На території області, підконтрольній українській владі, розміщено 42 

кредитні спілки разом із філіями, відділеннями та представництвами. 

В області зареєстровано 38 громадських організацій  підприємців. 

 

В області проводиться робота зі створення Агенції регіонального розвитку, 

співзасновниками якої будуть Луганська обласна військово-цивільна 

адміністрація, Луганська регіональна торгово-промислова палата, громадські 

об’єднання області та України за підтримки Програми розвитку ООН в Україні. 

Агенція розвитку працюватиме за такими напрямками: 

• підготовка інвестиційних пропозицій та проектів; 

• розробка проектів розвитку об'єднаних громад; 

• супроводження проектів на всіх стадіях; 

• організація роботи інвесторів з дозвільними органами по принципу 

«єдиного вікна»; 

• фінансова підтримка суб'єктів малого та середнього бізнесу для реалізації 

проектів зі створення нових робочих  місць; 

• інформаційна підтримка інвесторів. 

У сфері надання адміністративних послуг. В області діють 15 центрів 

надання адміністративних послуг (далі ‒ центри). З початку року через центри 
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суб’єкти господарської діяльності та громадяни області отримали 28042 

адміністративні послуги.  

Найбільша кількість видів послуг надавалася центрами у містах 

Сєвєродонецьку – 144 та Рубіжне – 107. Серед районних центрів найбільшу 

кількість видів послуг надавали Біловодський (86), Новопсковський (72) та 

Сватівський (62). Найменшу ‒ Станично-Луганський (14), Кремінський (23), 

Новоайдарський (25) центри. 

Завершується робота з підключення центрів до Єдиного державного 

реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно.  

Частково адміністративні послуги Державної реєстраційної служби 

надавалися у 8-и центрах, Державної міграційної служби ‒ через 12 центрів, 

Державного земельного агентства – через 15 центрів. 

05.02.2016 Департаментом економічного розвитку, торгівлі та туризму 

спільно з Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області 

проведено навчальний семінар для працівників виконавчих органів міських рад 

міст обласного значення та районних державних адміністрацій, які 

здійснюватимуть державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців і речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

Подовжується реалізація проекту Німецького товариства міжнародного 

співробітництва GIZ «Реформа управління на сході України». В рамках Днів 

Луганщини в Києві, що проходили з 15 по 17 березня, відбулось підписання 

Угоди про співробітництво між Луганською обласною військово-цивільною 

державною адміністрацією та компанією GIZ в Україні. 

Заступник директора GIZ Бюро в Україні Ніколас Хемпель зазначив, що 

співпраця з Луганською областю є довготривалою. Проекти, що реалізуються 

GIZ за дорученням Уряду Німеччини, працюють і продовжуватимуть 

працювати в регіоні зокрема у сфері надання адміністративних послуг. 

У сфері діяльності консультативно-дорадчих органів. Розпорядженнями 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 29.04.2015 № 155 

затверджено  новий склад регіональної ради підприємців, а від 27.05. 2015             

№ 200 затверджено Положення  про регіональну раду підприємців при 

облдержадміністрації. 

При органах місцевого самоврядування та райдержадміністраціях створені 

і працюють: 

- 3 координаційні  ради з питань розвитку підприємництва – у 

Лисичанську, Рубіжному та Сєвєродонецьку, якими проведено 2 засідання; 

- 5-ть рад підприємців у Кремінському, Марківському, Новоайдарському, 

Сватівському та Станично-Луганському районах, якими проведено 4 засідання; 

- 5-ть галузевих рад підприємців у місті Рубіжне та  Біловодському (2), 

Новопсковському, Станично-Луганському районах; 

- 8 робочих груп з питань сприяння розвитку малого підприємництва при 

Біловодській, Білокуракинській, Кремінській, Міловській, Новопсковській, 

Попаснянській, Станично-Луганській і Троїцькій райдержадміністраціях, якими 

проведено 11 засідань. 



 12 

 

Профорієнтаційна підготовка та перепідготовка кадрів  

для сфери малого і середнього підприємництва 

Із 346 навчальних закладів області загальної (308), професійної (26) та 

вищої (12) освіти навчання основам та практики підприємництва 

запроваджено в 4 навчальних закладах.  

Для формування попереднього державного замовлення робітничих кадрів 

професійно-технічними навчальними закладами області проаналізований ринок 

праці регіону та підписані договори на підготовку робітничих кадрів з 

підприємствами-замовниками на 2016-2017 навчальний рік. 

Центрами зайнятості області здійснювалася робота з формування груп з 

числа безробітних громадян на професійне навчання  для самостійної зайнятості 

та подальшого працевлаштування у сфері малого бізнесу. Протягом січня-

березня 2016 року за курсом «Підприємець-початківець», «Основи бізнес-

планування» направлено на навчання 22 особи, з них: 1 інвалід, 8 жінок, 6 осіб у 

віці до 35 років, 3 мешканці сільської місцевості та малих міст, 3 учасники АТО, 

9 внутрішньо переміщених осіб. 

На навчання за професіями – «Електрогазозварник», «Продавець 

продовольчих товарів», що сприяють започаткуванню власної справи, 

направлено 22 безробітних. Із загальної кількості осіб, направлених на 

навчання, 10 жінок, кількість осіб у віці до 35 років складає 16, мешканців 

сільської місцевості та малих міст – 6 безробітних, 1 учасник АТО, 4 

внутрішньо переміщені особи. 

Всього отримали фахову підготовку у сфері здійснення та організації 

підприємницької діяльності 213 безробітних. 

Проведено 55 інформаційних семінарів «Як розпочати свій бізнес?» участь 

у яких взяли 906 осіб; 22 профконсультаційних семінари «Від бізнес ідеї – до 

власної справи» для 254 осіб та 21 семінар з питань організації зеленого туризму 

(364 учасників). 

За 3 місяці поточного року з метою орієнтації на самозайнятість були 

проведені 3 групових заходи «Презентації професій», «Підприємець-

початківець», «Кравець», «Манікюрник», «Перукар» для  51 особи з числа 

безробітних громадян. 

Загалом в області протягом звітного періоду проведено 146 навчальних 

семінарів, тренінгів тощо, учасниками яких стали майже 1,7 тис. осіб. 

Луганською обласною службою зайнятості вжито заходів щодо 

інформування населення області про можливість започаткування власної справи. 

Так, з цією метою у профінформаційних секторах центрів зайнятості області 

постійно функціонують куточки для майбутніх підприємців. У куточках 

розміщена інформація щодо різних аспектів ведення підприємницької 

діяльності: графік проведення семінарів з орієнтації на підприємницьку 

діяльність, інформаційні блоки: «Порядок та умови реєстрації СПД», 

страхування бізнесу, залучення найманих працівників,  актуальні напрями 

професійного навчання в регіоні, способи зниження ризиків при здійсненні 

підприємницької діяльності, особливості ведення інтернет-бізнесу.  
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У цих куточках додатково надана інформація щодо  стану та перспектив 

розвитку підприємництва в регіоні, психологічний «портрет» сучасного 

підприємця,  мотивація для започаткування власної справи, правила прийняття 

рішень з організації власної справи, формула успіху в бізнесі: «особистість + ідея 

+ ресурси = успішний бізнес» тощо.  Для візуалізації досвіду успішних 

підприємців з числа колишніх безробітних, заведені та оновлені фотоальбоми 

«Історія мого успіху» (з історіями створення власного бізнесу), що розміщені у 

куточках «Розпочніть власну справу».  

В рамках двостороннього співробітництва між Урядом України та Урядом 

Федеративної Республіки Німеччина Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України та німецьке Товариство з міжнародного співробітництва GIZ 

GmbH за дорученням Федерального міністерства економіки і енергетики 

реалізують Програму для підприємств з експортно-імпортним потенціалом і 

менеджерів «Fit for Рartnership with Germany», термін дії якої подовжено до 

кінця 2018 року. 

Програма передбачає набуття менеджерами міжнародних управлінських 

навичок та дає змогу встановити прямі контакти з німецькими компаніями. 

Окрім того, учасники зможуть безпосередньо ознайомитися з німецьким 

обладнанням і технологіями. 

З метою залучення до участі у Програмі підприємницьких структур області 

інформацію про неї доведено до відома підприємців та розміщено на веб-

сторінці Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму. 
 

Цільові проекти та підпрограми. 

В області реалізуються проекти Програми розвитку ООН в Україні 

«Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо 

переміщених осіб в Україні» й «Економічне та соціальне відновлення Донбасу» 

за фінансової підтримки Уряду Японії.  

Проводиться спільна робота по залученню суб’єктів підприємництва та 

осіб, які потребують роботи, до участі в цих проектах.  Інформація 

розміщується на сайтах органів влади, доводиться до підприємницьких структур 

та громадян області. 

Протягом 2015-2016 років впроваджується програма створення нових 

робочих місць. По Луганській області було підтримано 15 проектів:  

• 1 проект громадської організації «Агентство стійкого розвитку 

Луганського регіону» і ФОП  Скороходов Ю.С. – 5 робочих місць (м. Кремінна); 

• 9 проектів державних та комунальних підприємств і органів місцевого 

самоврядування (Центр  соціальної реабілітації дітей-інвалідів  Сєвєродонецької 

міської ради (5 робочих місць), м.Сєвєродонецьк; Гончарівська сільська рада 

Сватівського району (5 робочих місць); Данилівська сільська рада Біловодського 

району (7 робочих місць); Нещеретівська сільська рада Білокуракинського 

району (5 робочих місць); «Сватівський водоканал» (25 робочих місць), 

м.Сватове; комунальне підприємство «Оздоровчо-туристичний центр «Лісова 

казка» (5 робочих місць), м. Кремінна; КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЛИСИЧАНСЬКИЙ ШЛЯХРЕМБУД» (5 робочих місць), м. Лисичанськ; 
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Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (15 

робочих місць), м.Сєвєродонецьк; 

• 5 проектів приватних підприємств (виробничий кооператив «Нова 

техніка» (10 робочих місць), м.Старобільськ; дошкільний навчальний заклад 

товариства з обмеженою відповідальністю «МарКхім» (33 робочих місця),  

м.Сєвєродонецьк; ФОП Шмаль О.М. – 14 робочих місць,  (Театральна 

Майстерня TM Art&Гарт), м. Сєвєродонецьк; ФГ «АГРО-МАКС» (18 робочих 

місць),  смт Марківка; ФОП Бур’ян О.І. (10 робочих місць),  м.Попасна. 

В результаті реалізації зазначених проектів створено 167 робочих місць. 

У рамках Навчальної програми ПРООН «Розвиток навичок 

підприємницької діяльності серед ВПО та місцевого населення Донецької та 

Луганської областей» протягом 2015 року та І кварталу 2016 року в області 

організовано 8 тренінгів з розвитку бізнес-навичок тривалістю по 5 днів, в 

яких взяли участь 205 осіб. 

У тому числі у І кварталі 2016 року проведено 3 тренінги, учасниками 

яких були 75 осіб.  

Учасники тренінгів дізнались як відкрити власну справу та її розвинути, 

мали змогу підібрати вдалу ідею для підприємництва та підготувати бізнес-план 

для участі в конкурсі Програми малих грантів для підприємців ПРООН. 

У ході конкурсу програми малих грантів в Луганській області подано і 

оцінено 225 бізнес-планів.  

Переможці конкурсу отримали ваучери на користування консультаційною 

допомогою з питань оподаткування, звітності, отримання дозвільних 

документів, маркетингу та інших аспектів підприємницької діяльності. 

У межах проектів «Швидке реагування на соцiальнi і економічні 

проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» та «Економічне і соціальне 

відновлення Донбасу» підготовлено дослідження «Ідеї для мікробізнесу: 

практичні поради». Було визначено 10 потенційних ринкових ніш та 

запропоновано 30 бізнес-моделей для розвитку власного бізнесу. 

Дослідження розміщено на сайті http://vpo-study.org (розділ «Довідкові 

матеріали»). 

За період дії проектів ПРООН, після оцінки 225 бізнес-планів, підтримку 

отримали 37 суб’єктів господарювання на суму 5,2 млн грн. У рамках 

зазначених проектів планується створення 112 робочих місць (з урахуванням 

початку або відновлення роботи фізичних осіб-підприємців). 

Наприкінці минулого року в межах реалізації проекту ПРООН, у ході 

конкурсу підтримки бізнес-інфраструктури, підтримано такі проекти в 

Луганській області: 

1. Проект «Консалтинговий центр підтримки підприємців в Луганській 

області» (Луганська регіональна торгово-промислова палата); 

2. Проект зі створення Ресурсного Центру розвитку бізнесу в м. Щастя 

(Агентство Розвитку міста Щастя); 

3. Проект зі створення інфраструктури сталого економічного розвитку 

(Агентство стійкого розвитку Луганського регіону); 

4. Проект зі створення агентства економічного Розвитку Сєвєродонецька 
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(Луганське РВ АМУ); 

5. Проект зі створення Центру розвитку бізнесу (Агентство регіонального 

Розвитку східного Донбасу); 

6. Проект зі створення навчально-консалтингової IPTV-мережі «Донбасу» 

(громадська організація «Рідна країна»; 

7. Створення Центру підтримки бізнесу - інституту розвитку Луганської 

області («Кремінська бізнес-асоціація»). 

В області реалізується ІІІ фаза проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду». Третій етап проекту розрахований на 2014-                

2018 роки. Його мета ‒ сприяти сталому соціально-економічному розвитку на 

місцевому рівні шляхом зміцнення системи управління. 

До участі у реалізації проекту залучено низку суб’єктів малого та 

середнього бізнесу Луганської області. 

Так, підприємці Старобільського району взяли участь в співфінансуванні 

трьох мікропроектних пропозицій трьома сільськими громадами району (ГО 

«Спілка сільських добродіїв» с.Половинкине, ГО «Калмиківське сяйво», 

с.Калмиківка, ГО «Золота Нива Старобільщини» с. Веселе). 

Разом із тим фізичні особи-підприємці та молодь Старобільського району 

співпрацюють з різними міжнародними фондами щодо залучення грантових 

коштів на розвиток своєї діяльності. Зокрема Донорським корпусом милосердя 

MercyCorps було надано 135 грантів на загальну суму 1431,0 тис.грн (по                

10,6 тис. грн. за 1 грант). 

Підтримка та розвиток підприємницької діяльності у сільській 

місцевості. 

В області станом на 01.04.2016 на території, підконтрольній українській 

владі, зареєстровано та діють 762 фермерських господарства. В їх користуванні 

знаходиться 166,7 тис. га загальної площі землі. У розрахунку на одне 

фермерське господарство в середньому припадає 218 га. 

Разом із тим у регіоні здійснюють діяльність 8 кооперативів. Із них: 

- 4 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи: у 

Біловодському районі ‒ 3 кооперативи у сфері рослинництва та бджільництва 

діють; у Сватівському районі ‒ один у сфері рослинництва та тваринництва; 

- 3 сільськогосподарських виробничих кооперативи у сфері 

рослинництва діють у Кремінському, Новоайдарському, Сватівському районах; 

- 1 сільськогосподарський виробничо-обслуговуючий кооператив ‒ у 

Новопсковському районі. 

При райдержадміністраціях працюють 12 виїзних консультаційних 

пунктів з питань організації підприємницької діяльності у сільській місцевості. 

За І квартал ними  здійснено 43 виїзди та надано 379 консультації. 

Робота консультаційних пунктів направлена на залучення сільського 

населення області до підприємницької діяльності, створення нових робочих 

місць. 

Протягом І кварталу в області за участю місцевих сільськогосподарських 

товаровиробників проведено 193 ярмаркових заходи, на яких реалізовано 

сільськогосподарської продукції на загальну суму понад 16 млн. грн.  
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Зокрема щосереди та щосуботи у м. Сєвєродонецьку проводяться 

ярмаркові заходи, на яких представлено широкий асортимент 

сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки місцевих 

товаровиробників за доступними цінами. 

За інформацією органів місцевого самоврядування та 

райдержадміністрацій у І кварталі в області за рахунок  малого та середнього 

підприємництва створено 1141 робоче місце. Малими підприємствами 

створено 185 робочих місць, середніми – 23, фізичними особами-підприємцями 

‒ 933. 

 


