Додаток № 2 до листа Департаменту
економічного розвитку, торгівлі та
туризму облдержадміністрації
від _________ № ____________
Основні показники стану розвитку та підтримки малого і середнього
підприємництва (МСП) на місцевому рівні в Луганській області
станом на 01.01.2018

№
з/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Показники
Кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва,
одиниць
підприємств, в т. ч.:
- середніх*
- малих*, із них:
- мікропідприємств*
фізичних осіб-підприємців *
Чисельність зайнятих в секторі МСП (включаючи
фізичних осіб-підприємців), тис. осіб*
Частка малих та середніх підприємств у загальному обсязі
реалізованої продукції регіону, % *
Частка надходжень від суб’єктів МСП до бюджетів усіх
рівнів, % **
Кількість зареєстрованих фермерських господарств,
одиниць***
Кількість навчальних закладів освіти, всього одиниць,
в т. ч.***:
- вищої освіти
- загальної освіти
- професійної освіти
Кількість навчальних закладів ( в т. ч.: загальної,
професійної, вищої освіти), в яких:
- запроваджено навчання основам та практики
підприємництва
- здійснюють перепідготовку і підвищення кваліфікації
кадрів підприємництва
Кількість об’єктів інфраструктури підтримки МСП,
одиниць****:
- бізнес-центри
- бізнес-інкубатори
- технопарки
- лізингові центри
- фонди підтримки підприємництва, всього:

Показники
станом на
останню дату
21 583
3 520
217
3 303
2 876
18 063
98,1
48,20
1635
336
12
300
24
4
4
24
7
2

2

8.

9.
10.

в т. ч.: - регіональні
- створені за участю УФПП
- інвестиційні фонди і компанії
- інноваційні фонди і компанії
- інформаційно-консультативні установи
Об’єкти інфраструктури, створені за участю місцевих
органів влади (вказати)
Кількість громадських об’єднань суб’єктів
підприємництва, одиниць****
- з них зареєстрованих на регіональному рівні
Кількість координаційних рад з питань підприємництва,
створених на місцевому рівні ****
Інформація про результати проведених заходів за період
дії Програми, зокрема****:
- кількість проведених навчальних семінарів, тренінгів
- кількість учасників
- кількість проведених форумів, круглих столів,
конференцій
- кількість профінансованих бізнес-проектів
із них інноваційних
- загальна площа приміщень, переданих підприємцям в
оренду у 2016 році, м. кв.
- загальна площа приміщень, переданих підприємцям в
оренду у 2017 році, м. кв.
- кількість регіональних замовлень, розміщених серед
МСП (за два роки), одиниць

15
39
5
4

775
9900
92
67
123 287
311 053
4 832

* - за інформацією Державної служби статистики України станом на 01.01.2017;
**- Головним управлінням Державної фіскальної служби у Луганській області
інформація не надається;
*** - за інформацією Головного управління статистики у Луганській області станом
на 01.01.2018;
**** - за інформацією органів місцевого самоврядування та райдержадміністрацій, які
знаходяться на територіях, підконтрольних українській владі станом на 01.01.2018.

