
Додаток 

 

Інформація про стан виконання Регіональної цільової програми «Залучення інвестицій, розвитку та підтримки 

малого і середнього підприємництва в Луганській області на 2016-2017 роки» у Луганській області 

 за І квартал 2016 року  

№ 

з/п 
Захід 

Термін 

виконання 

Стан   

виконання 

Сума 

витрачених у 

звітному 

періоді коштів, 

тис. грн 

Джерела 

фінансуван 

ня 

 

1 3 4 6 7 8 

І Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності 

1. 1.1. Затвердження у 

встановленому порядку власних 

планів з підготовки проектів  

регуляторних актів на наступний 

рік 

щорічно до 

15 грудня 

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  

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

1.2. Забезпечення оприлюднення 

власних планів з 

підготовки проектів регуляторних 

актів на наступний рік 

щорічно до 

25 грудня 

Власні 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  

не потребує 

фінансування 

- 
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Запланований захід виконується 
1.3. Забезпечення внесення змін до 

власних планів з підготовки проектів 

регуляторних актів  

на поточний рік у разі виникнення 

потреби у розробці проектів, що не 

увійшли до річних планів, та 

оприлюднення відповідних змін 

постійно 

(у разі 

потреби) 

Структурними підрозділами облдержадміністрації, 

органами місцевого самоврядування, 

райдержадміністраціями по мірі необхідності 

вносяться зміни до планів діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2016 рік.  

У І кварталі  поточного року до Плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів 

структурними підрозділами Луганської 

облдержадміністрації на 2016 рік внесено дві зміни 

від 06.01.2016 та 04.03.2016. 
Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 
- 

2. 

 

2.1. Забезпечення здійснення 

перегляду регуляторних актів, що 

негативно впливають на 

підприємництво, шляхом внесення  

до них змін або їх скасування 

2016-2017 

роки 

Органами місцевого самоврядування протягом  звітного 

періоду 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. 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 
- 

2.2. Оприлюднення чинних 

регуляторних актів місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування  

та розміщення звітів про відстеження 

їх результативності на офіційних веб-

сайтах та в ЗМІ 

2016-2017 

роки 
Чинні регуляторні акти обласної держадміністрації, 

райдержадміністрацій та органів місцевого 

самоврядування оприлюднюються на власних сайтах, 

у засобах масової інформації. 
Затверджено та розміщено на сайті 

облдержадміністрації у розділі «Регуляторна 

політика» план-графік здійснення заходів з відстеження 

результативності регуляторних актів, розроблених 

структурними підрозділами облдержадміністрації, на 

2016 рік 
Протягом І кварталу регуляторними органами області 

проводилася робота по відстеженню результативності 

65 регуляторних актів, із яких 32 базових, 22 повторних 

та 11 періодичних відстежень.  

Обласною держадміністрацією здійснено базове 

відстеження одного регуляторного акта «Про 

встановлення тарифу на інвентаризацію нерухомого 

9,5 тис. грн бюджети міст 

обласного 

підпорядку 

вання та 

районні 

бюджети 
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майна, що здійснюється Попаснянським комунальним 

підприємством «СКП». 

Звіти про  відстеження результативності розміщуються 

на офіційних веб-сайтах.  

Запланований захід виконується 

2.3. Постійне оновлення електронних 

реєстрів регуляторних актів та 

розміщення їх на офіційних веб-сайтах 

2016-2017 

роки 

Станом на 01.01.2016 сформовано реєстр чинних 

регуляторних актів, розроблених структурними 

підрозділами облдержадміністрації, до якого включено  

35 регуляторних актів. Реєстр розміщено на сайті 

облдержадміністрації у розділі «Регуляторна політика»  

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

2.4. Проведення громадських слухань, 

«круглих столів», засідань 

консультативно-дорадчих органів  

при місцевих органах виконавчої 

влади, органах місцевого 

самоврядування з обговорення 

проектів регуляторних актів 

2016-2017 

роки 

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та 

туризму облдержадміністрації спільно з Державною 

регуляторною службою України 11.03.2016 проведено для 

представників органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування 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). 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

2.5. Здійснення моніторингу стану 

реалізації органами виконавчої влади 

державної регуляторної політики 

щорічно до 1 

лютого 

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та 

туризму облдержадміністрації здійснено моніторинг 

стану реалізації державної регуляторної політики 

органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування  області за 2015 рік. Результати  

направлено до Державної регуляторної служби України 

(лист від 29.01.2016 № 22-09/01-149) та розміщено на 

сайті облдержадміністрації. 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

3. 3.1. Напрацювання та подання до 

центральних органів виконавчої влади 

пропозицій щодо прийняття нових, 

внесення змін та доповнень до 

чинних законодавчих і нормативно-

правових актів з питань 

підприємницької діяльності 

2016-2017 

роки 

Обласною держадміністрацією направлено до 

Мінекономрозвитку України (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 

не потребує 

фінансування 

- 
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території області окремим Законом).  

Запланований захід виконується 

ІІ Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 
4. 4.1. Створення інвестиційного 

фонду та фінансування суб'єктів 

малого і середнього підприємництва 

на поворотній основі для реалізації 

інвестиційних проектів, 

спрямованих на створення нових 

робочих місць у пріоритетних 

галузях економіки 

2016-2017 

роки 
Розглядається питання доцільності створення 

інвестиційного фонду, проводяться консультації. 
Запланований захід не виконувався 

- обласний 

бюджет 

4.2. Розробка критеріїв щодо 

визначення отримувачів бюджетних 

коштів на поворотній основі серед 

суб’єктів  малого та середнього 

підприємництва області для реалізації 

інвестиційних проектів,  

спрямованих на створення нових 

робочих місць у пріоритетних галузях 

економіки 

І кв. 2016 

року 

Проводилася робота з визначення критеріїв для суб’єктів  

малого та середнього підприємництва області, які 

зможуть отримувати бюджетні кошти на поворотній 

основі для реалізації інвестиційних проектів.  

Запланований захід виконується 
 

не потребує 

фінансування 

- 

4.3. Створення конкурсної комісії з 

визначення отримувачів бюджетних 

коштів на поворотній основі серед 

суб’єктів малого та середнього 

підприємництва області для  

реалізації інвестиційних проектів, 

спрямованих на створення нових 

робочих місць у пріоритетних галузях 

економіки 

І кв. 2016 

року 

Конкурсна комісія з визначення отримувачів бюджетних 

коштів на поворотній основі серед суб’єктів малого та 

середнього підприємництва області буде створена після 

прийняття Порядку використання коштів обласного 

бюджету та проведення конкурсного відбору суб’єктів 

малого та середнього підприємництва області, яким за 

рахунок коштів обласного бюджету буде надано 

фінансову допомогу 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

4.4. Забезпечення часткового 

відшкодування відсоткових ставок за 

кредитами, отриманими суб’єктами 

малого та середнього бізнесу на 

реалізацію інвестиційних проектів, 

спрямованих на створення нових 

робочих місць у пріоритетних галузях 

2016- 2017 

роки 

Не затверджено кошти в обласному бюджеті та не 

визначено фінансову установу, яка буде здійснювати 

часткове відшкодування відсоткових ставок за 

кредитами, отриманими суб’єктами малого та 

середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних 

проектів. 
Запланований захід виконується 

- обласний 

бюджет 
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економіки 

4.5. Розробка критеріїв щодо 

визначення отримувачів, яким  буде 

забезпечено часткове відшкодування 

відсоткових ставок за кредитами, 

отриманими суб’єктами малого  

та середнього бізнесу на реалізацію 

інвестиційних проектів, спрямованих 

на створення нових робочих місць у 

пріоритетних галузях економіки 

І кв. 2016 

року 

Проводилася підготовча робота з визначення критеріїв 

для суб’єктів  малого та середнього підприємництва 

області, яким  буде забезпечено часткове відшкодування 

відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб’єктами 

малого та середнього бізнесу на реалізацію нвестиційних 

проектів.  

Запланований захід виконується 
 

не потребує 

фінансування 

- 

4.6. Створення конкурсної комісії з 

визначення отримувачів яким  буде 

забезпечено часткове відшкодування 

відсоткових ставок за кредитами, 

отриманими суб’єктами малого та 

середнього бізнесу на реалізацію 

інвестиційних проектів, спрямованих 

на створення нових робочих місць у 

пріоритетних галузях економіки 

І кв. 2016 

року 

Конкурсну комісію з визначення отримувачів, яким  буде 

забезпечено часткове відшкодування відсоткових ставок 

за кредитами буде створено після затвердження Порядку 

використання коштів обласного бюджету та проведення 

конкурсного відбору суб’єктів малого та середнього 

підприємництва області, яким за рахунок коштів 

обласного бюджету буде надано часткове відшкодування 

відсоткових ставок за залученими у банках кредитами 

для реалізації інвестиційних проектів. 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

4.7. Надання центрами зайнятості 

одноразової допомоги для 

започаткування власної справи 

безробітним, які бажають займатися 

підприємницькою діяльністю 

2016-2017 

роки 

Для розвитку підприємництва та стимулювання 

самозайнятості безробітних громадян протягом І 

кварталу в центрах зайнятості Луганської області 

одноразову виплату допомоги по безробіттю у сумі            

380,9 тис. грн  отримали та відкрили власну справу             

19 осіб. 

Запланований захід виконується 

380,9 тис. грн кошти 

Фонду 

загально-

обов’язко 

вого 

державного 

соціаль ного 

страхуван 

ня України 

на випадок 

безробіття 

4.8. Інформування суб’єктів 

господарювання з питань існуючих 

механізмів фінансово-кредитної 

підтримки бізнесу 

2016-2017 

роки 

Підписано меморандум про співпрацю між 

облдержадміністрацією та  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 

не потребує 

фінансування 

- 
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підприємництва у вигляді запровадження програм 

кредитування, залучення суб’єктів малого та середнього 

підприємництва до реалізації діючих та впровадження 

нових механізмів фінансової підтримки малого та 

середнього підприємництва. 

Запланований захід виконується 

5. 5.1. Залучення суб’єктів 

підприємництва до реалізації 

місцевих програм і проектів на 

засадах державно-приватного 

партнерства 

2016-2017 

роки 

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 

 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». В роботі економічного форуму 

взяли участь  представники інвестиційних, проектних та 

будівельних компаній, агентств розвитку, яким було 

запропоновано співпрацю за основними напрямками 

відновлення та розбудови регіону: 

- «Відновлення інфраструктури автодоріг»;  

- «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. 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

5.2. Надання суб’єктам 

підприємництва консультацій з 

питань розробки бізнес-планів та 

підготовка висновків про доцільність 

їх реалізації 

2016-2017 

роки 

Спеціалістами департаментів економічного розвитку, 

торгівлі та туризму і зовнішніх зносин, 

зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності 

облдержадміністрації на постійній основі надаються 

суб’єктам підприємництва консультації з питань 

- обласний 

бюджет 
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   Продовження додатку 1 

1 3 4 6 7 8 
розробки бізнес-планів. 

Запланований захід виконується 
5.3. Організація проведення бізнес-

форумів, міжнародних місій, 

конференцій, семінарів за участю 

представників малого та середнього 

підприємництва 

2016-2017 

роки 

Обласною держадміністрацією 15.03.2016 в Торгово-

промисловій палаті України (у м. Києві) в рамках Днів 

Луганщини проведено економічний форум «Луганська 

область: перспективи розвитку, виклики та 

можливості». 

У роботі форуму взяли  участь понад 60 представників 

підприємницьких структур Луганщини, яким необхідна 

підтримка для розвитку. Учасниками виставкового 

заходу, який проводився у рамках форуму, були 14 

підприємств промислового та 13 агропромислового 

комплексів області. 

Представниками облдержадміністрації та підприємцями 

взято участь у роботі Першого українського форуму 

«Інструменти фінансової та технічної підтримки 

малого та середнього бізнесу», який відбувся 18.02.2016 

у м. Києві, де розглядались питання фінансової та 

технічної підтримки малого і середнього 

підприємництва. 

ТОВ «Укренергосервіс», Енергетичне агентство «Green 

Energy», Громадське об'єднання «Європейський вибір» 

взяли участь у «круглому столі» (03.03.2016, Луганська 

регіональна ТПП)  на тему: «Використання 

відновлювальної енергії. Яким чином та де це можливо в 

реаліях нашого регіону» та семінарі  (04.03.2016, 

Сєвєродонецький міськвиконком) «Використання 

відновлювальної енергії на об'єктах соціальної сфери та 

в сільських територіях».  

Запланований захід виконується 

263,176 тис. грн обласний 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Організація проведення 

інвестиційного форуму 

  

вересень 

2016-2017 

років 

Під час проведення 15.03.2016 (у м. Києві)  економічного 

форуму «Луганська область: перспективи розвитку, 

виклики та можливості» анонсовано проведення                  

у вересні місяці 2016 року у м. Сєвєродонецьку 

інвестиційного форуму.  

Запланований захід виконується 

- обласний 

бюджет 

5.5. Створення відеоролика щодо 

економічного потенціалу та 

березень 

2016-2017 

Від підприємств регіону отримано відеоматеріали та 

створено відеоролик щодо економічного потенціалу та 

- обласний 

бюджет 
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інвестиційної привабливості 

Луганської області 

років інвестиційної привабливості Луганської області, який 

розміщено в соціальній мережі Facebook. 

Запланований захід виконується 
5.6. Виготовлення інформаційного 

буклету «Луганщина інвестиційна» 

березень 

2016-2017 

років 

Виготовлено інформаційний буклет «Луганщина 

інвестиційна», який було розповсюджено серед учасників 

економічного форуму «Луганська область: перспективи 

розвитку, виклики та можливості» (15.03.2016 в 

Торгово-промисловій палаті України (м. Київ). 

Запланований захід виконується 

- обласний 

бюджет 

 

 

6. 

 

6.1. Просування товарів суб’єктів 

господарювання на зовнішні ринки 

через Центри підтримки експорту на 

базі Луганської регіональної торгово-

промислової палати 

2016-2017 

роки 

Центром підтримки експорту, створеним на базі 

Луганської регіональної торгово-промислової палати 

надано 282 консультації суб’єктам зовнішньоекономічної 

діяльності, оброблені заявки на пошук партнерів за 

кордоном у країнах Заходу та СНД. 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

6.2. Організація роботи щодо участі 

суб’єктів малого та середнього 

підприємництва в Національному 

форумі з підтримки експорту 

2016 - 2017 

роки 

Інформацію про Національний форум з підтримки 

експорту розміщено на сайтах облдержадміністрації та 

Луганської РТПП.  Суб’єктам зовнішньоекономічної 

діяльності надіслані запрошення та умови участі у роботі 

форуму. Планується участь представників області у 

зазначеному заході. 

Запланований захід виконується 

- інші джерела 

ІІІ Ресурсне та інформаційне забезпечення 
7. 7.1. Проведення наради-семінару на 

тему: «Актуальні проблеми розвитку 

підприємництва» 

III кв. 

2016-2017 

років 

Проведення наради-семінару на тему: «Актуальні 

проблеми розвитку підприємництва» заплановано на 

вересень місяць. 

Запланований захід виконується 

- обласний 

бюджет 

7.2. Підготовка та розповсюдження 

електронного вісника «ІНФО WEEK» 

2016-2017 

роки 

Луганською РТПП підготовлені та розповсюджені три 

випуски електронного вісника «ІНФО WEEK» щодо 

актуальних питань підприємницької діяльності. 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансуван 

ня 

- 

7.3. Організація та проведення 

конференцій, навчальних і 

практичних семінарів, лекцій, 

тренінгів, вебінарів тощо за участю 

суб’єктів малого та середнього 

підприємництва 

2016-2017 

роки 

ДП «Луганськстандартметрологія» організовано та 

проведено для представників підприємств харчової 

промисловості регіону 2 навчальних семінари на тему: 

«Актуальні питання впровадження системи управління 

безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог 

ДСТУ 22000:2007». 

05.03.2016 Міжнародною організацією «Mercy Corps» в 

2,0 тис. грн кошти ДП 

«Луганськ 

стандарт 

метрологія» 
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   Продовження додатку 1 

1 3 4 6 7 8 
співробітництві зі Станично-Луганською 

райдержадміністрацією проведено бізнес-тренінг по 

програмі самозайнятості. У заході взяли участь 

підприємці та мешканці району.  
Запланований захід виконується 

7.4. Формування бази даних суб’єктів 

підприємництва, зацікавлених у 

розвиткові коопераційних зв’язків 

2016-2017 

роки 

Луганською регіональною ТПП розіслано суб’єктам 

господарювання інформаційні матеріали щодо 

можливостей розвитку коопераційних зв’язків з 

національними та зарубіжними партнерами. Проте  у              

І кварталі заявок не надходило. 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансуван 

ня 

- 

7.5. Надання інформаційно-

консультаційних послуг з питань 

стандартизації, метрології, 

підтвердження та оцінки 

відповідності 

2016-2017 

роки 

Спеціалістами ДП «Луганськстандартметрологія» 

надано 32 консультації суб'єктам малого та середнього 

підприємництва з питань нових вимог законодавства у 

сфері стандартизації, метрології, сертифікації та оцінки 

відповідності.  

Запланований захід виконується 

1,0 тис. грн кошти ДП 

«Луганськ 

стандарт 

метрологія» 

 

7.6. Забезпечення ефективного 

функціонування в області телефонних 

«гарячих ліній» для підприємців 

2016-2017 

роки 

Підприємці області мають змогу звертатися з 

проблемних питань на «гарячу лінію» Обласного 

контактного центру. 

В області працюють «гарячі лінії» для підприємців, 

утворені при виконавчих комітетах міських рад міст 

обласного значення та райдержадміністраціях. Протягом 

І кварталу на «гарячі лінії» від підприємців надійшло 167 

звернень, на які було надано роз’яснення. 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансуван 

ня 

- 

7.7. Інформування про стан 

виконання регіональної і місцевих 

програм розвитку малого та 

середнього підприємництва, інші 

матеріали, необхідні для суб’єктів 

підприємництва 

2016-2017 

роки 

Інформація про стан виконання регіональної і місцевих 

програм розвитку малого та середнього підприємництва 

розміщується на сайтах органів влади та публікується у 

ЗМІ. 

На веб-сторінці Департаменту економічного розвитку, 

торгівлі та туризму облдержадміністрації створено 

розділ «Підприємництво», де розміщується корисна для  

бізнесу інформація. 

Запланований захід виконується  

не потребує 

фінансування 

- 

7.8. Інформаційна підтримка на 

офіційних веб-сайтах місцевих 

органів державної виконавчої влади 

2016-2017 

роки 
Обласною та районними держадміністраціями, 

органами  місцевого самоврядування на власних 

сайтах постійно оновлюється інформація з питань 

не потребує 

фінансування 

- 
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   Продовження додатку 1 

1 3 4 6 7 8 
та органів місцевого самоврядування 

окремих розділів з питань 

підприємницької діяльності 

підприємницької діяльності. Значні події у цій сфері 

висвітлюються у засобах масової інформації області. 
Запланований захід виконується 

7.9. Забезпечення інформування 

громадськості про реалізацію 

регіональної політики підтримки 

малого та середнього бізнесу 

2016-2017 

роки 

Департаментом масових комунікацій 

облдержадміністрації проведено низку інформаційних 

заходів, спрямованих на широке висвітлення діяльності 

обласної влади у сфері розвитку малого та середнього 

підприємництва. 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

8. 8.1. Допомога суб’єктам 

господарювання щодо підготовки 

інвестиційних проектів за 

європейськими стандартами 

2016-2017 

роки 

Спеціалістами  департаментів економічного розвитку, 

торгівлі та туризму і зовнішніх зносин, 

зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності 

облдержадміністрації надається допомога суб’єктам 

господарювання з питань підготовки інвестиційних 

проектів 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

8.2. Проведення семінарів-тренінгів з 

написання стратегій розвитку 

підприємств та компаній 

2016-2017 

роки 

У звітному кварталі семінари-тренінги з написання 

стратегій розвитку підприємств та компаній не 

проводилися. 

Запланований захід не виконувався 

- обласний 

бюджет 

8.3. Супроводження інвестиційних 

проектів пріоритетних для економіки 

області  

2016-2017 

роки 

В області проводиться робота зі створення 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. 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

8.4. Формування бази даних вільних 

земельних ділянок з визначенням 

цільового призначення 

2016-2017 

роки 

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та 

туризму облдержадміністрацій проводиться робота щодо 

наповнення бази даних інвестиційних пропозицій 

Greenfield, Brounfield та земельних ділянок для створення 

індустріальних парків з метою подальшого розміщення 

на новій інтерактивній платформі «Електронна база 

інвестиційних проектів» (сервіс Торгово–промислової 

палати України), яка покликана допомогти українським 

не потребує 

фінансування 

- 
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підприємцям у пошуку інвесторів та реалізації інвестиційних 

проектів. 

Електронна база інвестиційних проектів розміщена в мережі 

Інтернет у постійному (вільному) доступі для всіх 

користувачів за наступним посиланням: 

http://invest.ucci.org.ua. 

Запланований захід виконується 

8.5. Підготовка пропозицій щодо 

створення техно-центрів та 

технопарків  

2016-2017 

роки 

Обласною держадміністрацією опрацьовуються питання 

щодо створення на території регіону техно-центрів та 

технопарків. 

На території області, підконтрольній українській владі, 

знаходяться наступні вільні земельні ділянки: 

- 5 вільних земельних ділянок для можливого 

розташування індустріального парку; 

- 25 вільних земельних ділянок типу «Greenfield»; 

- 10 вільних земельних ділянок типу «Brounfield». 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

9. 9.1. Проведення роботи по залученню 

суб’єктів підприємницької діяльності 

до участі в ярмаркових та 

виставкових заходах 

2016-2017 

роки 

Суб’єкти малого та середнього бізнесу постійно 

інформуються про заплановані виставкові заходи, що 

проводилися як в Україні, так і закордоном. Інформація 

постійно розміщується та оновлюється на сайтах 

обласної держадміністрації та Луганської РТПП. 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

10. 10.1. Проведення урочистих заходів, 

присвячених Дню підприємця 

ІІІ квартал 

2016-2017 

років 

Урочисті заходи, присвячені до Дня підприємця, 

заплановано на вересень місяць. 

Запланований захід не виконувався 

не потребує 

фінансування 

- 

10.2. Проведення роботи щодо 

залучення суб’єктів малого та 

середнього бізнесу до реєстрації в 

Недержавному реєстрі надійних 

партнерів 

2016-2017 

роки 

У І кварталі заявки на реєстрацію в Недержавному 

реєстрі надійних партнерів не надходили. Інформація про 

переваги участі у реєстрі розміщена на сайті Луганської 

РТПП. Постійно ведеться робота щодо залучення 

суб’єктів підприємницької діяльності до участі у реєстрі 

(розсилки, телефонні перемовини тощо). 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

11. 11.1. Ведення обласного реєстру 

щодо вільних приміщень комунальної 

власності та розміщення його на веб-

сторінці Департаменту економічного 

розвитку, торгівлі та туризму 

2016-2017 

роки 

Обласний реєстр з інформацією про вільні приміщення 

комунальної власності розміщено на веб-сторінці 

Департаменту економічного розвитку, торгівлі та 

туризму облдержадміністрації у розділі 

«Підприємництво» та щоквартально оновлюється. 

не потребує 

фінансування 

- 

http://invest.ucci.org.ua/
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   Продовження додатку 1 

1 3 4 6 7 8 
облдержадміністрації 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
. 

Запланований захід виконується 

11.2. Розробка пропозицій щодо 

надання згідно із чинним 

законодавством пільг зі сплати 

місцевих податків і зборів суб’єктам 

підприємницької діяльності, в тому 

числі для тих, які працюють за 

пріоритетними для регіону 

напрямками, підприємцям-

початківцям 

2016-2017 

роки 

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. 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

ІV Формування інфраструктури підтримки підприємництва 
12. 12.1. Сприяння розширенню мережі 

центрів, фондів підтримки та 

розвитку підприємництва і 

забезпечення їх ефективної роботи 

2016-2017 

роки 

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. 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

13. 13.1. Залучення міжнародної 

технічної допомоги для підвищення 

2016-2017 

роки 

В рамках Днів Луганщини в Києві, що проходили з 15 по 

17 березня, під час пленарного засідання економічного 

не потребує 

фінансування 

- 
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   Продовження додатку 1 

1 3 4 6 7 8 
якості надання адміністративних 

послуг громадянам і суб’єктам 

господарської діяльності області 

форуму «Луганська область: перспективи розвитку, 

виклики та можливості» відбулось підписання Угоди про 

співробітництво між Луганською обласною військово-

цивільною державною адміністрацією та компанією 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH 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 в галузі 

енергоефективності та надання адміністративних послуг. 

Крім того, надається допомога в області кризового 

реагування, а також підтримка внутрішньо переміщених 

осіб.  

Запланований захід виконується 

13.2. Приведення переліків 

адміністративних послуг органів 

виконавчої влади, які надаються через 

центри надання адміністративних 

послуг, у відповідність  

до вимог розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 16.05.2014 № 

523-р 

2016-2017 

роки 

Адміністративні послуги, визначені розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р, 

включені до переліків послуг, що надаються через центри 

надання адміністративних послуг області. 

Зокрема, частина послуг Державної реєстраційної 

служби надавалася у 8-и, із 15-и, центрах, Державної 

міграційної служби ‒ через 12 центрів, Державного 

земельного агентства – через всі 15 центрів. 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

13.3. Відновлення роботи сайтів (веб-

сторінок, розділів) центрів надання 

адміністративних послуг та 

розміщення інформації, необхідної 

суб’єктам господарювання для 

провадження ними господарської 

діяльності 

2016 рік Розділи «Центр надання адміністративних послуг» 

створено на сайтах Лисичанської, Сєвєродонецької, 

Рубіжанської міських рад та Біловодської, 

Білокуракинської, Кремінської, Міловської, 

Новоайдарської, Новопсковської, Сватівської, Станично-

Луганської, Старобільської, Троїцької 

райдержадміністрацій. На сайті Попаснянської 

райдержадміністрації створено розділ «Адміністративні 

послуги». 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

13.4. Здійснення моніторингу 

діяльності центрів надання 

адміністративних послуг 

щокварталу 

до 5 числа 

місяця 

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та 

туризму щоквартально проводиться моніторинг та аналіз 

діяльності центрів надання адміністративних послуг.  

не потребує 

фінансування 

- 
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   Продовження додатку 1 

1 3 4 6 7 8 
наступного за 

звітним 

періодом 

Протягом І кварталу суб’єкти господарської діяльності 

та громадяни області через центри надання 

адміністративних послуг отримали 28042 

адміністративні послуги. 

Запланований захід виконується 

13.5. Забезпечення діяльності центрів 

обслуговування платників податків, 

створених при державних податкових 

інспекціях 

2016-2017 

роки 

В області створені та діють, при державних податкових 

інспекціях, 15 центрів обслуговування платників 

податків.  

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

14. 14.1. Забезпечення ефективної роботи 

регіональної ради підприємців при 

облдержадміністрації 

2016-2017 

роки 

У звітному періоді продовжувала свою діяльність 

регіональна рада підприємців при облдержадміністрації. 

Керівництво та члени регіональної ради брали активну 

участь у всіх заходах, пов’язаних із розвитком та 

підтримкою підприємництва, які проводилися як на 

регіональному, так і державному рівнях.  

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

14.2. Налагодження співпраці з 

громадськими організаціями 

підприємців 

2016-2017 

роки 

За інформацією органів місцевого самоврядування та 

райдержадміністрацій в області зареєстровано 38 

громадських організацій  підприємців.  

У рамках реалізації грантового проекту «Луганськ 

об’єднується: платформа громадсько-державного 

діалогу» за фінансової підтримки Агентства США з 

Міжнародного розвитку USAID в області проводяться 

засідання «круглих столів», присвячені тематиці 

«Створення ефективного діалогу влади, громади та 

бізнесу».  

Такі заходи проходили у містах Рубіжне та Кремінна (по 

2 «круглих столи»), участь у яких взяли представники 

громадських організацій, системи освіти, охорони 

здоров’я, культури, бізнесу та влади. Учасники засідань 

виявили локальні проблеми міст, обговорили переваги та 

ініціативи, які будуть опрацьовані та оформлені як 

проекти для подальшого їх фінансування за рахунок міні-

грантів. 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

V Профорієнтаційна підготовка та перепідготовка кадрів для сфери малого і середнього підприємництва 
15. 15.1. Навчання керівників 

підприємств усіх форм власності та 

2016-2017 

роки 

Захід не виконувався - в межах  

коштів, 
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   Продовження додатку 1 

1 3 4 6 7 8 
фізичних осіб-підприємців у Центрі з 

перепідготовки управлінських кадрів 

для сфери підприємництва 

Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля 

передбачених  

на 

відповідний 

рік, власні 

кошти 

учасників,  

інші 

джерела 

15.2. Вивчення потреби регіону та 

ринку праці у робітничих кадрах  

2016-2017 

роки 

Обласною держадміністрацією організовано та проведено 

обласну нараду «Перспективи професійнотехнічної 

освіти», яка відбулася 26.02.2016 у м. Сєвєродонецьку. 

У рамках формування попереднього державного 

замовлення робітничих кадрів професійно-технічних 

навчальних закладів області структурними підрозділами 

облдержадміністрації спільно з підприємствами області 

проаналізовано ринок праці та підписано договори на 

підготовку робітничих кадрів з підприємствами-

замовниками на 2016-2017 навчальний рік. 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

15.3. Підготовка та випуск 

кваліфікованих робітників для 

підприємницької сфери 

2016-2017 

роки 

В області працює 26 навчальних закладів професійної 

освіти, які готують кваліфіковані кадри для бізнесу. 

Запланований захід виконується  

- обласний 

бюджет 

15.4. Залучення менеджерів та 

підприємців області до участі у 

програмах обміну міжнародним 

досвідом, у тому числі у Програмі 

Федерального міністерства економіки 

та енергетики для управлінських 

кадрів «Fit for Partnership with 

Germany» (GIZ) 

2016-2017 

роки 

З метою залучення менеджерів та підприємців області до 

участі у Програмі для підприємств з експортно-

імпортним потенціалом і менеджерів «Fit for Рartnership 

with Germany», термін дії якої подовжено до кінця 2018 

року, Департаментом економічного розвитку, торгівлі та 

туризму інформацію про Програму розміщено на власній 

веб-сторінці Департаменту економічного розвитку, 

торгівлі та туризму облдержадміністрації у розділі 

«Підприємництво» (підрозділ «На допомогу 

підприємцю») та доведено до відома підприємців 

області. 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

16. 16.1. Організація професійного 

навчання безробітних за навчальними 

планами та програмами, що сприяють 

розвитку малого підприємництва та 

2016-2017 

роки 

Центрами зайнятості проводилася робота з формування 

груп з числа безробітних громадян на професійне 

навчання  для самостійної зайнятості та подальшого 

працевлаштування у сфері малого бізнесу. 213 

42,4 тис. грн 

 
кошти 

Фонду 

загально-

обов’язко 
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   Продовження додатку 1 

1 3 4 6 7 8 
започаткуванню власної справи безробітних отримали фахову підготовку у сфері 

здійснення та організації підприємницької діяльності 

Запланований захід виконується 

вого 

державного 

соціаль 

ного 

страхуван 

ня України 

на випадок 

безробіття 

 
 

16.2. Організація та проведення: 

семінарів з орієнтації на 

підприємницьку діяльність, 

презентацій професій за тематикою, 

пов’язаною з підприємництвом і 

самозайнятістю, семінарів із 

загальних основ підприємницької 

діяльності 

2016-2017 

роки 

Центрами зайнятості проведено 55 інформаційних 

семінарів «Як розпочати свій бізнес?», 22 

профконсультаційних семінари «Від бізнес ідеї – до 

власної справи» та 21 семінар з питань організації 

зеленого туризму. 

З метою орієнтації на самозайнятість  були проведені 3 

групових заходи «Презентації професій»: «Підприємець-

початківець», «Кравець», «Манікюрник», «Перукар». 

Тренерами ТзОВ «Територія бізнесу» (м. Львів) було 

проведено 19 тренінгів із започаткування власної справи. 

Загалом в області протягом звітного періоду проведено 

146 навчальних семінарів, тренінгів тощо, учасниками 

яких стали майже 1,7 тис. осіб. 

Запланований захід виконується 

- інші джерела 

16.3. Постійне функціонування 

куточків для майбутніх підприємців у 

профінформаційних секторах центрів 

зайнятості області з метою надання 

необхідної інформації щодо 

започаткування власної справи 

2016-2017 

роки 

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 цих куточках розміщена інформація щодо 

різних аспектів ведення підприємницької діяльності. 

Запланований захід виконується 

- інші джерела 

VІ Цільові проекти та підпрограми 
17.  

 

17.1. Залучення суб’єктів 

підприємництва та осіб, які 

потребують роботи, до участі в 

проекті Програми розвитку ООН в 

2016-2017 

роки 

В області проводиться спільна робота по залученню 

суб’єктів підприємництва та осіб, які потребують роботи, 

до участі в проектах Програми розвитку ООН в Україні 

«Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми 

- інші джерела 
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Україні «Швидке реагування на 

соціальні та економічні проблеми 

внутрішньо переміщених осіб в 

Україні» та «Економічне та соціальне 

відновлення Донбасу» 

внутрішньо переміщених осіб в Україні» та «Економічне 

та соціальне відновлення Донбасу». 

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; 

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. 

У рамках зазначених проектів створено 167 робочих 

місць. 

Запланований захід виконується 
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17.2. Залучення кандидатів до участі в 

програмах підготовки, проведенні 

тренінгів у співпраці із Державною 

службою зайнятості та її підрозділами 

2016-2017 

роки 

Протягом 2015 року та І кварталу 2016 року спільно із 

підрозділами Державної служби зайнятості в Луганській 

області проводилось залучення кандидатів для навчання у 

рамках Навчальної програми ПРООН «Розвиток навичок 

підприємницької діяльності серед ВПО та місцевого 

населення Донецької та Луганської областей». 

Запланований захід виконується 

- інші джерела 

17.3. Організація серії тренінгів з 

питань розвитку підприємництва для 

осіб, які провадять або бажають 

розпочати підприємницьку діяльність 

2016-2017 

роки 

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 Луганській 

області організовано 8 тренінгів з розвитку бізнес-

навичок тривалістю 5 днів, в яких взяли участь 205 осіб. 

У тому числі у І кварталі 2016 року проведено 3 

тренінги, у яких взяли участь 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. 

Запланований захід виконується 

- інші джерела 

17.4. Проведення оцінки бізнес-

планів, розроблених та наданих 

потенційними підприємцями, надання 

рекомендацій щодо фінансової та 

юридичної підтримки, конкретних 

навчальних потреб тощо 

2016 рік У ході конкурсу програми малих грантів в Луганській 

області подано і оцінено 225 бізнес-планів.  

У роботі оціночного комітету, в тому числі, взяли участь 

представники Департаменту економічного розвитку, 

торгівлі та туризму  облдержадміністрації. 

Переможці конкурсу отримали ваучери на користування 

консультаційною допомогою з питань оподаткування, 

звітності, отримання дозвільних документів, маркетингу 

та інших аспектів підприємницької діяльності. 

Запланований захід виконується 

- інші джерела 

17.5. Підготовка пропозицій щодо 

сприяння розвитку підприємництва 

2016-2017 

роки 

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. 

не потребує 

фінансування 

- 
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Дослідження розміщено на сайті http://vpo-study.org 

(розділ «Довідкові матеріали»). 

З метою прискореного розвитку промисловості шляхом 

стимулювання процесу залучення інвестицій 

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та 

туризму  облдержадміністрації підготовлено та 

направлено (лист ОДА від 24.03.2016  № 1/10-1329)  до 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

пропозиції щодо запровадження в області спеціального 

режиму оподаткування шляхом надання інвесторам 

податкових пільг та гарантій їх діяльності. 

Запланований захід виконується 

17.6. Надання грантів на заснування 

та/або розширення малих та середніх 

підприємств, а також сприяння 

налагодженню зв’язків з фінансовими 

установами щодо подальшої 

фінансової підтримки таких суб’єктів 

малого та середнього підприємництва 

2016-2017 

роки 

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). 

Запланований захід виконується 

- інші джерела 

17.7. Надання грантів на розвиток 

бізнес-інфраструктури (бізнес-

інкубатори, бізнес-центри, агентства 

місцевого регіонального розвитку 

тощо) 

2016-2017 

роки 

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 (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»; 

- інші джерела 
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7. Створення Центру підтримки бізнесу - інституту 

розвитку Луганської області («Кремінська бізнес-

асоціація»). 

Протягом І кварталу проводилась робота зі створення в 

області Агенції регіонального розвитку, 

співзасновниками якої виступатимуть Луганська обласна 

військово-цивільна адміністрація, Луганська регіональна 

торгово-промислова палата, громадські об’єднання 

області та України за підтримки Програми розвитку ООН 

в Україні. Облдержадміністрацією розроблено 

відповідний проект розпорядження. 

Запланований захід виконується 

18. 18.1. Проведення організаційної 

роботи щодо залучення суб’єктів 

підприємництва до проекту 

ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду» 

2016-2017 

роки 

На території області реалізується проект ЄС/ПРООН 

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», участь у 

якому беруть суб’єкти підприємництва регіону.  

Як приклад, у Старобільському районі із зазначеним 

проектом співпрацювала низка суб’єктів малого та 

середнього бізнесу шляхом участі у 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). 

не потребує 

фінансування 

- 

19. 19.1. Організація та проведення 

виставок і ярмарок продукції, 

виробленої суб’єктами малого і 

середнього підприємництва, що 

займаються виробництвом 

сільськогосподарської продукції 

2016-2017 

роки 

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. 

Щосереди та щосуботи у м. Сєвєродонецьку проводяться 

ярмаркові заходи, на яких представлений широкий 

асортимент сільськогосподарської продукції та продуктів 

її переробки за доступними цінами. 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

19.2. Організація  

та проведення в районах області 

семінарів, нарад, засідань «круглих 

столів» з питань впровадження нових 

технологій у виробництві 

сільськогосподарської продукції 

щопівроку 

протягом 

2016-2017 

років 

Облдержадміністрацією 14.01.2016 проведено семінар на 

тему: «Агротехнологічні аспекти збереження та 

відновлення родючості сільськогосподарських земель 

Луганської області». 

 15.02.2016 ‒ семінар з питань проведення весняно-

польових робіт у Троїцькому районі.  

не потребує 

фінансування 

- 
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 03.03.2016 ‒ виїзна нарада з питань проведення 

комплексу весняно-польових робіт 2016 року у 

Сватівському районі. 

Запланований захід виконується 

19.3. Організація роботи виїзних 

консультаційних пунктів з питань 

організації підприємницької 

діяльності у сільській місцевості 

області 

2016-2017 

роки 

При райдержадміністраціях створено 12 виїзних 

консультаційних пунктів з питань організації 

підприємницької діяльності у сільській місцевості. У              

І кварталі ними  здійснено 43 виїзди та надано                   

379 консультацій. 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

20. 20.1. Сприяння створенню соціальної 

торговельної мережі з реалізації 

продукції місцевих товаровиробників  

2016-2017 

роки 

Облдержадміністрацією проведено низку організаційних 

заходів з питання реалізації продукції місцевих 

товаровиробників через мережу торговельних об’єктів, 

що працюють на території області. 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

20.2. Сприяння створенню 

обслуговуючих кооперативів зі 

зберігання та переробки 

сільськогосподарської продукції 

2016-2017 

роки 

Центром розвитку бізнесу, створеним у минулому році 

на базі Агенції регіонального розвитку Східного Донбасу 

у рамках реалізації одного з проектів ПРООН за 

підтримки Уряду Японії,  надається консультаційна, 

інформаційна та практична допомога суб’єктам 

аграрного сектору. Зокрема, розглядається питання щодо 

створення Асоціації та кооперативу 

сільгосптоваробників Луганської області. 

Запланований захід виконується 

не потребує 

фінансування 

- 

Всього: 

в т.ч. за джерелами фінансування: 
698,976   

тис. грн 

- обласний бюджет 263,176 

- бюджети міст обласного підпорядкування та районні бюджети 9,5 

- кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 423,3 

- кошти ДП «Луганськстандартметрологія» 3,0 

 


