
 

Інформація про стан виконання Регіональної цільової програми розвитку та підтримки малого і середнього 

підприємництва на 2018-2020 роки за І квартал 2019 року 
 

№ 

з/п 

Захід Термін 

виконання 
Стан виконання Сума 

витрачених у 

звітному 

періоді 

коштів,  

тис. грн 

Джерела 

фінансування 

1 2 3 4 5 6 

І. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва 

1. 1.1. Моніторинг діяльності 

центрів надання 

адміністративних послуг 

області та розроблення за їх 

результатами рекомендацій про 

підвищення ефективності їх 

роботи 

протягом 

2018-2020 

років 

Департаментом економічного розвитку торгівлі та туризму 

облдержадміністрації (далі – Департамент) щоквартально 

здійснюється моніторинг діяльності центрів надання 

адміністративних послуг області (далі – центри). За результатами 

моніторингу розробляються та направляються головам 

райдержадміністрацій, відповідних міських, селищних та сільських 

рад рекомендації щодо підвищення ефективності роботи центрів. 

Станом на 01.04.2019 в регіоні діяв 21 центр, із них:  

11 районних, 4 міських та 6 центрів Біловодської, 

Білокуракинської, Красноріченської, Новопсковської, Троїцької 

селищних рад і Чмирівської сільської ради, які обслуговують 

об’єднані територіальні громади (далі – ОТГ). 

Протягом І кварталу через центри суб’єктам господарської 

діяльності та громадянам надано 118,9 тис. адміністративних послуг. 

У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року цей показник зріс 

майже в 2 рази. В середньому за місяць через центри надавалося 

39,6 тис. адміністративних послуг.  

Захід виконується. 

не потребує 

фінансування 

- 

1.2. Забезпечення придбання 

для центрів спеціалізованого 

технічного обладнання для 

оформлення та видачі 

документів, що дають право 

громадянину України на виїзд 

за кордон та містять 

безконтактний електронний 

носій 

2018 рік З метою надання через центри послуг з оформлення та видачі 

документів, що дають право громадянину України на виїзд за 

кордон та містять безконтактний електронний носій, у минулому 

році придбано 22 комплекти обладнання для оформлення та 

видачі паспортних документів для 16 центрів.  

Надання паспортних послуг вже запроваджено через 

7 центрів, у тому числі у I кварталі через  Білокуракинський, 

Новопсковський селищні центри та Попаснянський районний. 

Захід виконано. 

- інші джерела 
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1.3. Розроблення довідника про 

центри надання 

адміністративних послуг 

Луганської області 

червень 

2018 року 

З метою популяризації діяльності центрів Департаментом 

розроблено Довідник про центри надання адміністративних 

послуг області, який направлено для керівництва в роботі до 

райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, якими 

утворено центри, та розміщено на веб-сайті 

облдержадміністрації, веб-сторінці Департаменту. 

Захід виконано. 

не потребує 

фінансування 

- 

2. Створення бізнес-інкубатора та 

забезпечення його 

функціонування 

2019-2020 

роки 

В Східноукраїнському національному університеті імені 

Володимира Даля (далі – СНУ ім. В. Даля) відбулося офіційне 

відкриття діалогової платформи Мультихаб «GreenLab». Це 

творчий простір, де ініціативна молодь зможе пропонувати та 

реалізовувати свої ініціативи, де відбуватимуться різнопланові 

заходи, обговорюватимуться найактуальніші питання та 

проблеми сьогодення. 

Проект «Створення діалогової платформи «Мультихаб 

«GreenLab» для активних членів громади» реалізовано 

громадською організацією «Фундація «Простір» разом зі СНУ 

ім. В. Даля за підтримки Програми розвитку ООН в Україні. Ця 

платформа − гарний приклад взаємодії влади, громадськості та 

міжнародних партнерів. 

- міжнародна 

технічна 

допомога 

ІІ. Покращання доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до фінансування та інвестиційна підтримка 

3. 3.1. Фінансова підтримка 

суб’єктів малого і середнього 

підприємництва області для 

реалізації інвестиційних 

проектів, спрямованих на 

створення нових робочих місць 

2018-2020 

роки 

Для надання суб’єктам малого та середнього підприємництва 

(далі – МСП) фінансової допомоги у 2018 році затверджено Порядок 

надання фінансової підтримки з обласного бюджету для реалізації 

інвестиційних проектів суб’єктів малого і середнього 

підприємництва, спрямованих на створення нових робочих місць. 

Цей механізм фінансової підтримки не запроваджувався у 

зв’язку із дефіцитом обласного бюджету. 

Захід виконується. 

- обласний 

бюджет 

3.2. Часткова компенсація 

відсоткових ставок за 

кредитами, що надаються на 

реалізацію проектів суб’єктів 

малого і середнього 

підприємництва 

2018-2020 

роки 

Відповідно до Порядку використання коштів обласного 

бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових 

ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів 

малого і середнього підприємництва, у 2018 році суб’єкти 

підприємництва на конкурсних умовах отримали з обласного 

бюджету фінансову підтримку у сумі 500,0 тис. грн.  

З метою вдосконалення механізму проведення конкурсного 

відбору для отримання часткової компенсації з обласного бюджету 

- обласний 

бюджет 
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відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію 

проектів суб’єктів МСП, Департаментом проводиться робота щодо 

внесення відповідних змін до вказаного Порядку. Зокрема, 

передбачається скорочення переліку документів, які подаються на 

конкурс позичальниками, та розширення критеріїв їх оцінки для 

більш об’єктивного визначення переможців конкурсу. 

У другому півріччі поточного року планується виділити на 

часткову компенсацію суб’єктам підприємництва 1 млн грн.  

Захід виконується. 

3.3. Надання центрами 

зайнятості одноразової 

допомоги для започаткування 

власної справи безробітним, які 

бажають займатися 

підприємницькою діяльністю 

2018-2020 

роки 

Через центри зайнятості області отримали одноразову 

виплату допомоги по безробіттю та відкрили власну справу  

14 безробітних осіб, з них 2 учасника антитерористичної операції. 

Для своєї підприємницької діяльності вони обрали виробництво 

хліба та хлібобулочних виробів, розведення великої рогатої 

худоби молочних порід, оптову та роздрібну торгівлю, сферу 

бухгалтерського обліку та аудиту, надання послуг перукарнями та 

салонами краси тощо. 

Захід виконується. 

361,3 кошти Фонду 

загально 

обов’язкового 

соціального 

страхування на 

випадок 

безробіття 

(ФЗДССУВБ) 

4. 4.1. Організація проведення 

бізнес-форумів, міжнародних 

місій, виставок, ярмарок за 

участю представників малого та 

середнього підприємництва 

2018-2020 

роки 

З метою створення сприятливих умов для розвитку 

підприємництва на селі 21-23 березня в м. Львові відбулась 

Х Міжнародна агропромислова виставка та форум розвитку 

фермерства «Агропорт Захід Львів 2019» за підтримки 

продовольчої та сільськогосподарської організації ООН FAO в 

Україні. Серед ключових тем – тваринництво, рослинництво, 

вирощування органічної продукції, ягід, овочівництво, 

садівництво, рибне господарство. Делегація Луганської області 

представлена керівниками 7 фермерських господарств та 

кооперативів. 

Захід виконується. 

- обласний 

бюджет 

4.2. Залучення суб’єктів малого 

і середнього підприємництва до 

участі у конкурсних відборах на 

отримання грантів для розвитку 

бізнесу та міжнародної 

технічної допомоги 

2018-2020 

роки 

Налагоджена співпраця з міжнародними організаціями та 

програмами, які діють на території області.  

Як результат, у минулому році гранти отримали 

177 суб’єктів підприємницької діяльності області: 27 – від 

Норвезької ради у справах біженців, 15 – від Програми розвитку 

ООН, 135 – від Данської ради у справах біженців. 

Захід виконується. 

не потребує 

фінансування 
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4.3. Надання допомоги 

суб’єктам малого та середнього 

підприємництва з підготовки та 

написання бізнес-планів для 

започаткування власного 

бізнесу 

2018-2020 

роки 

Агенцією регіонального розвитку Луганської області (далі – 

Агенція) надавались консультації суб’єктам МСП щодо 

підтримки сімейних фермерських господарств з питань 

державної реєстрації, оподаткування та фінансування з боку 

держави  

Агенція виступила з ініціативою створення 

короткострокового навчального курсу «Школа Фермерства» та 

отримала підтримку з боку міжнародних донорських організацій.  

Майбутній навчальний проект стане значним поштовхом для 

створення сімейних фермерських господарств. 

На базі ГО «Кремінська бізнес-асоціація» для підприємців 

сільських територій постійно проводяться дорадчі консультації з 

питань змін в оподаткуванні, щодо розробки бізнес-планів та 

фандрайзингу. 

Захід виконується. 

не потребує 

фінансування 

 

4.4. Розроблення довідника про 

міжнародні організації, фонди 

та програми, які займаються 

підтримкою підприємництва 

І півріччя 

2018 року 

На допомогу підприємцям регіону Департаментом 

розроблено Довідник про міжнародні організації, фонди та 

програми, які займаються питаннями підтримки розвитку 

підприємництва, та розміщено на веб-сторінці Департаменту, 

направлено до райдержадміністрацій, міських рад міст обласного 

значення, ОТГ з метою подальшого його розповсюдження серед 

суб’єктів підприємницької діяльності, підприємців-початківців, 

громадських організацій. 

Захід виконано. 

не потребує 

фінансування 

 

ІІІ. Інформаційно-консультаційне забезпечення та популяризація підприємництва 

5. 5.1. Організація та проведення 

конференцій, семінарів, лекцій, 

тренінгів, вебінарів, засідань, 

«круглих столів», робочих 

нарад за участю суб’єктів 

малого та середнього 

підприємництва 

2018-2020 

роки 

З метою стимулювання розвитку професійних навичок, 

самостійності, пізнавальної активності суб’єктів підприємництва 

та вирішення нагальних питань в регіоні проведено низку заходів 

за участі представників бізнесу. 

Спеціалістами ДП «Луганський регіональний науково-

виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» 

для суб’єктів МСП у сфері харчової промисловості проведено 

4 навчальні семінари на теми: «Актуальні питання впровадження 

системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно з 

вимогами ДСТУ ISO 22000:2007», «Основні вимоги до систем 

управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001:2015 та проведення 

внутрішніх аудитів», «Вимірювальні та випробувальні 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

кошти 

підприємств 



5 
 

лабораторії: вимоги та рекомендації щодо здійснення робіт», 

учасниками яких стали 36 осіб. 

14 березня у м. Сєвєродонецьк за участі малих і середніх 

виробників сільськогосподарської продукції та фермерів 

відбулась науково-практична конференція з питань 

особливостей проведення комплексу весняно-польових робіт.  

Протягом лютого-березня представники департаментів: 

економічного розвитку, торгівлі та туризму, освіти і науки 

облдержадміністрації, центрів зайнятості регіону, професійно-

технічних училищ спільно зі спеціалістами Програми ПРООН 

«Відновлення та розбудова миру в Україні» взяли участь у 

15 виїзних зустрічах до міст та районів області на тему: 

«Вивчення проблем розвитку підприємництва, зайнятості 

населення та розвитку професійної освіти молоді та дорослих в 

містах та районах Луганської області», учасниками яких були 

суб’єкти підприємницької діяльності.  

Захід виконується. 

5.2. Ведення Реєстру вільних 

приміщень комунальної та 

державної власності в 

Луганській області 

2018-2020 

роки 

Департаментом постійно оновлюється обласний реєстр 

вільних приміщень державної та комунальної власності 

виробничого та невиробничого призначення, що пропонуються 

для викупу або передачі в оренду суб’єктам підприємництва для 

здійснення ними підприємницької діяльності. Реєстр розміщено 

на веб-сторінці Департаменту у розділі «Підприємництво» 

(підрозділ «На допомогу підприємцю»). 

Станом на 01.04.2019 в області налічувалося 285 вільних 

нежитлових приміщень державної та комунальної власності 

загальною площею 72,8 тис. м2, із них у містах – 12,6 тис. м2, 

районах – 60,2 тис. м2.  

Підприємницьким структурам протягом І кварталу передано 

в оренду 109 приміщень загальною площею 53,8 тис. м2 та у 

власність − 1 приміщення загальною площею 15,9 тис. м2. 

Захід виконується. 

не потребує 

фінансування 

 

5.3. Формування бази даних 

вільних земельних ділянок з 

визначенням промислового 

призначення 

2018-2020 

роки 

Департаментом розроблена та постійно оновлюється база 

даних інвестиційних ресурсів Луганської області «Зручно. 

INVESTBASE», яка розміщена на офіційному сайті 

облдержадміністрації. База даних наповнена актуальними 

даними, містить інформацію щодо вільних земельних ділянок, у 

не потребує 

фінансування 
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тому числі і промислового призначення, об’єктів нерухомості, 

об’єктів Фонду державного майна України, водних ресурсів, 

наявних корисних копалин, сировини для переробки, трудового 

потенціалу та комерційні пропозиції. 

Захід виконується. 

5.4. Формування банку даних 

фінансово-кредитних установ, 

переліку їх послуг у сфері 

мікро-кредитування, 

забезпечення доступу до 

інформації суб’єктів малого та 

середнього підприємництва 

2018-2020 

роки 

В регіоні діють 13 банків, головні офіси яких розташовані у м. 

Києві, та 123 відокремлений підрозділ таких банків.  

Банківськими установами області здійснюється кредитна 

підтримка суб’єктів МСП. У поточному році відділеннями 

ПАТ «Державний ощадний банк України» та АТ КБ 

«Приватбанк» надано 106 суб’єктам підприємництва кредитів 

на суму 18,5 млн грн. 

Департаментом сформовано базу даних фінансово-кредитних 

установ та перелік їх послуг у сфері мікро-кредитування суб’єктів 

МСП. 

Захід виконується. 

не потребує 

фінансування 

 

6. 6.1. Надання консультаційних 

послуг з питань стандартизації, 

метрології, підтвердження та 

оцінки відповідності 

2018-2020 

роки 

Для підвищення кваліфікації персоналу підприємств регіону, 

опанування нових вимог законодавства у сфері стандартизації, 

метрології, сертифікації та оцінки відповідності спеціалістами  

ДП «Луганський регіональний науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації» надано 

27 консультацій суб’єктам МСП. 

Захід виконується. 

не потребує 

фінансування 

 

6.2. Надання консультацій 

роботодавцям 

2018-2020 

роки 

На базі Сєвєродонецького міського та Старобільського 

районного центрів зайнятості здійснюють діяльність 

Консалтингові центри, якими постійно удосконалюється система 

інформаційного та консультаційного обслуговування осіб з 

питань організації та провадження підприємницької діяльності.  

Консалтинговими центрами надано 173  індивідуальні та 2 групові 

консультації, проведено 11 заходів (семінарів, круглих столів, «Днів 

відкритих дверей») для 174 роботодавців, 11 заходів для 120 

безробітних. 

Захід виконується. 

не потребує 

фінансування 

 

6.3. Забезпечення ефективного 

функціонування в області 

телефонних «гарячих ліній»  

для підприємців 

2018-2020 

роки 

Для оперативного вирішення актуальних питань, які 

стосуються підприємницької діяльності, в області працюють 

11 «гарячих ліній» для підприємців, утворені при міських радах 

міст обласного значення та райдержадміністраціях. На «гарячі 

не потребує 

фінансування 
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лінії» від підприємців надійшло 85 звернень, на які було надано 

роз’яснення. 

Захід виконується. 

IV. Навчання, підготовка та перепідготовка кадрів для сфери підприємництва 

 7.1. Організація професійного 

навчання безробітних за 

навчальними планами та 

програмами, що сприяють 

розвитку малого 

підприємництва та 

започаткуванню власної справи 

2018-2020 

роки 

Центрами зайнятості області проводилася робота з 

формування груп з числа безробітних громадян на професійне 

навчання для самостійної зайнятості та подальшого 

працевлаштування у сфері малого бізнесу. Протягом січня-

березня за курсом «Основи бізнес-планування» направлено на 

навчання 17 осіб, з них: 3 учасника АТО, 1 внутрішньо 

переміщена особа. 

На навчання за професіями «Продавець продовольчих товарів», 

«Продавець непродовольчих товарів», «Манікюрник», «Перукар 

(перукар-модельєр)», «Візажист», «Кухар», «Кондитер», «Швачка», 

«Кравець», «Маляр», ««Адміністратор», «Електрогазозварник», що 

сприяють започаткуванню власної справи, направлено 

89 безробітних. 

Захід виконується. 

249,2 кошти 

ФЗДССУВБ 

 7.2. Проведення тренінгів з 

орієнтації на підприємницьку 

діяльність та презентацій 

професій, пов’язаних із 

самозайнятістю та 

започаткуванням власної 

справи 

2018-2020 

роки 

Загалом центрами зайнятості області протягом січня-березня 

проведено 85 навчальних семінарів, тренінгів, у яких взяли участь 

1 122 особи.  

Спеціалістами служби зайнятості із залученням 

кваліфікованих тренерів-психологів проведено 20 тренінгів:  

«Як започаткувати власну справу або формула успіху для 

підприємця», «Психологічна мотивація молоді до започаткування 

власної справи», «Сучасний підхід до пошуку роботи», «Бізнес-

планування», «Від самопізнання до самореалізації» для 223 осіб. 

З метою орієнтації на самозайнятість міськими та районними 

центрами зайнятості проведено 24 групові заходи «Презентації 

професій» для 322 безробітних громадян та 41 інформаційний 

семінар «Як розпочати свій бізнес?», участь у яких взяли  

577 осіб.  

В регіоні здійснюються заходи щодо залучення сільського 

населення до підприємницької діяльності. 

У січні Громадська організація «Агенція стійкого розвитку» 

міста Щастя провела зустріч з підприємцями та мешканцями  

міста і прилеглих населених пунктів, які планують започаткувати 
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власну справу, з питань розвитку соціального підприємництва.  

Протягом кварталу 5 зацікавлених осіб отримали індивідуальні 

консультації щодо специфіки організації роботи  соціального 

бізнесу. 

Спеціалістами Міжнародного Комітету Червоного Хреста у 

м. Попасна проведено два семінари з питання створення / 

розвитку бізнесу, Данської Ради у справах біженців – один. 

Норвезька рада у справах біженців за фінансової підтримки 

Міністерства закордонних справ Норвегії розпочала проект з 

розвитку потенціалу сільських організацій у Новоайдарському, 

Попаснянському, Станично-Луганському, Кремінському, 

Старобільському, Біловодському та Сватівському районах 

Луганської області. 

В м. Старобільську за підтримки міжнародної фінансової 

корпорації IFC і World Bank Group відбувся тренінг для фермерів 

на тему: «Управління фінансами сільськогосподарських 

підприємств», в якому взяли участь 19 осіб. Захід виконується. 

Всього: 621,0 тис. грн 

кошти обласного бюджету  

інші джерела 621,0 тис. грн 

 


