
Додаток 1 до Програми 

____________ № ________ 
 

 

Напрями діяльності та заходи Регіональної цільової програми розвитку та підтримки  

малого і середнього підприємництва (МСП) на 2021-2023 роки 

 

№  

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість),  

тис. грн, у тому числі: 
Очікуваний 

результат 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 І. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва 

1. Фінансова 

підтримка 

суб’єктів 

підприємництва 

1.1. Надання фінансової 

допомоги суб’єктам МСП 

шляхом часткової компенсації з 

обласного бюджету відсоткових 

ставок за кредитами, що 

надаються банками на 

реалізацію їх проєктів 

2022-2023 

роки 

Департамент економічного 

розвитку та 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

облдержадміністрації 

обласний 

бюджет 

- 1 000,0 1 000,0 фінансову допомогу 

отримають 10 

суб’єктів малого і 

середнього 

підприємництва 

1.2. Залучення суб’єктів МСП 

до участі у конкурсних 

відборах на отримання грантів 

для розвитку бізнесу 

2021-2023 

роки 

департаменти 

облдержадміністрації: 

економічного розвитку та 

зовнішньоекономічної 

діяльності; 

агропромислового 

розвитку; розвитку, 

утримання мережі 

автомобільних доріг 

області, промисловості, 

транспорту та зв’язку 

не потребує 

фінансування 

- - - створення умов для 

отримання 

суб’єктами МСП 

грантової допомоги  

1.3. Надання центрами 

зайнятості одноразової 

допомоги для започаткування 

власної справи безробітним, які 

бажають займатися 

підприємницькою діяльністю 

2021-2023 

роки 

ЛОЦЗ (за згодою) кошти 

ФЗДССУВБ 

В межах коштів, 

передбачених на відповідний 

рік 

зниження рівня 

безробіття, 

забезпечення 

діяльності 60-ти 

підприємців-

початківців  

1.4. Залучення суб'єктів МСП 

до участі у державній програмі 

«Доступні кредити 5-7-9 %» 

2021-2023 

роки 

Департамент економічного 

розвитку та 

зовнішньоекономічної 

не потребує 

фінансування 

- - - інформування 

суб’єктів МСП про 

можливості програми 
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№  

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість),  

тис. грн, у тому числі: 
Очікуваний 

результат 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.5. Проведення засідання 

«круглого столу» на тему: 

«Ярмарок кредитів» 

2021-2023 

роки 

діяльності 

облдержадміністрації, 

АТ «Ощадбанк», АТ КБ 

«ПриватБанк» (за згодою) 

не потребує 

фінансування 

- - - інформування 

90 підприємців про 

умови надання 

кредитних ресурсів 

 1.6. Інформування щодо послуг 

фінансово-кредитних установ у 

сфері мікро-кредитування 

2021-2023 

роки 

Департамент економічного 

розвитку та 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

облдержадміністрації 

не потребує 

фінансування 

- - - залучення суб’єктів 

підприємництва до 

участі в програмах 

у сфері мікро-

кредитування 
1.7. Залучення суб’єктів МСП 

до участі у різних навчальних 

міжнародних програмах та 

тренінгах для подальшої участі 

у грантових конкурсах 

2021-2023 

роки 

департаменти 

облдержадміністрації: 

економічного розвитку та 

зовнішньоекономічної 

діяльності; 

агропромислового 

розвитку 

не потребує 

фінансування 

- - - залучення 50 

суб’єктів МСП до 

участі у грантових 

конкурсах, 

підвищення рівня 

знань підприємців 

1.8. Надання практичної та 

консультативної допомоги у 

написанні бізнес-планів та 

поданні заявок для участі у 

міжнародних грантових 

конкурсах 

2021-2023 

роки 

ГО «АМР м. Щастя»  

(за згодою) 

власні кошти 

ГО 

10,0 15,0 20,0 розроблення та 

подання 10 бізнес-

планів протягом року 

2. Розширення 

мережі та 

сприяння 

діяльності 

існуючої 

інфраструктури 

підтримки 

підприємництва 

2.1. Поновлення роботи 

Комітету підприємців малого та 

середнього бізнесу при 

Луганській регіональній 

торгово-промисловій палаті 

2021 рік ЛРТПП (за згодою) не потребує 

фінансування 

- - - затвердження нового 

складу Комітету 

підприємців малого 

та середнього бізнесу 

при ЛРТПП та 

положення про нього 

2.2. Організація проведення 

засідань Комітету підприємців 

малого та середнього бізнесу 

при Луганській регіональній 

торгово-промисловій палаті 

2022-2023 

роки 

ЛРТПП (за згодою) не потребує 

фінансування 

- - - проведення 4 

засідань для 

вирішення 

актуальних питань 
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№  

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 
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виконання 
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тис. грн, у тому числі: 
Очікуваний 

результат 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3. Розширення 

інфраструктури підтримки 

підприємництва в рамках 

реалізації проєкту «Мережа 

НГО – центрів підтримки 

бізнесу» 

2021-2023 

роки 

Департамент економічного 

розвитку та 

зовнішньоекономічної 

діяльності  

облдержадміністрації,  

ГО «Кремінська бізнес-

асоціація» (за згодою) 

інші 450,0 400,0 350,0 створення 6 центрів 

підтримки бізнесу на 

базі існуючих 

громадських 

організацій 

2.4. Активізація роботи  

регіональної ради підприємців 

при облдержадміністрації  

2021-2023 

роки 

Департамент економічного 

розвитку та 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

облдержадміністрації; РРП 

не потребує 

фінансування 
- - - проведення засідань 

РРП, розгляд та 

вирішення питань, 

пов’язаних з 

підприємницькою 

діяльністю 

2.5. Ведення Реєстру 

інфраструктури підтримки 

підприємництва Луганської 

області 

2021-2023 

роки 

Департамент економічного 

розвитку та 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

облдержадміністрації 

не потребує 

фінансування 

- - - підтримка реєстру в 

актуальному стані, 

щоквартальне 

оновлення 

3. Покращання 

якості надання 

адміністративних 

послуг для 

суб’єктів МСП 

3.1. Координація дій щодо 

розширення мережі центрів 

надання адміністративних 

послуг (ЦНАП) 

2021-2023 

роки 

Департамент економічного 

розвитку та 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

облдержадміністрації, ОТГ 

визначені на конкурсних 

засадах 

інші 1 800,0 1 800,0 1 800,0 створення не менше 

10 ЦНАП, які 

обслуговують ОТГ, та 

віддалених робочих 

місць адміністраторів, 

збільшення 

середньомісячної 

кількості адмін. 

послуг 

3.2. Проведення щорічних 

обласних конкурсів «Кращий 

центр надання 

адміністративних послуг» та 

«Кращий адміністратор 

центру надання 

адміністративних послуг» 

2021-2023 

роки 

Департамент 

економічного розвитку та 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

облдержадміністрації 

не потребує 

фінансування 

- - - проведення 6-ти 

конкурсів та 

відзначення 

переможців  
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ІІ. Інформаційно-консультаційна підтримка та популяризація підприємництва 

4. Підвищення рівня 

інформаційного 

забезпечення 

суб’єктів 

підприємництва 

4.1. Організація та проведення 

конференцій, навчальних та 

практичних семінарів, лекцій, 

тренінгів, вебінарів, засідань 

«круглих столів», робочих 

нарад за участю суб’єктів МСП. 

Залучення суб’єктів МСП до 

участі у різноманітних заходах, 

які проводяться за межами 

області 

2021-2023 

роки 

департаменти 

облдержадміністрації: 

економічного розвитку та 

зовнішньоекономічної 

діяльності; 

агропромислового 

розвитку; ДП ЛРНВЦ;  

ЛНАУ (за згодою) 

не потребує 

фінансування 

- - - розвиток пізнавальної 

активності, 

самостійності, 

професійних навичок 

суб’єктів 

підприємництва, 

залучення до заходів 

понад 500 

представників МСП 

4.2. Проведення навчально-

інформаційних заходів щодо 

можливостей грантових 

конкурсів 

2021-2023 

роки 

ГО «АМР м. Щастя»  

(за згодою) 

власні кошти 

ГО 

10,0 10,0 10,0 проведення 6 заходів 

для підприємців та 

бажаючих 

започаткувати власну 

справу 

4.3. Інформаційна підтримка 

розділів «Підприємництво» та 

«Зовнішньоекономічна 

діяльність» на вебсторінці 

Департаменту офіційного сайту 

облдержадміністрації 

2021-2023 

роки 

Департамент економічного 

розвитку та 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

облдержадміністрації 

не потребує 

фінансування 

- - - підвищення рівня 

обізнаності суб’єктів 

підприємництва, 

розміщення 30 

інформаційних 

повідомлень щороку 

4.4. Ведення Реєстру вільних 

приміщень комунальної та 

державної власності в 

Луганській області 

2021-2023 

роки 

не потребує 

фінансування 

- - - підтримка реєстру в 

актуальному стані, 

щоквартальне 

оновлення 

4.5. Формування бази даних 

вільних земельних ділянок з 

визначенням промислового 

призначення 

2021-2023 

роки 

не потребує 

фінансування 

- - - підтримка бази даних 

в актуальному стані, 

щоквартальне 

оновлення 

4.6. Надання консультаційних 

послуг з питань стандартизації, 

метрології, підтвердження та 

оцінки відповідності 

2021-2023 

роки 

ДП ЛРНВЦ (за згодою) не потребує 

фінансування 

- - - надання не менш ніж 

80 консультацій на рік 
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№  

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість),  

тис. грн, у тому числі: 
Очікуваний 

результат 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.7. Консультування суб’єктів 

малого та середнього бізнесу з 

питань ведення 

бухгалтерського обліку, 

подання податкової звітності 

2021-2023 

роки 

ГО «АМР м. Щастя»  

(за згодою) 

власні кошти 

ГО 

40,0 45,0 50,0 надання не менш ніж 

100 консультацій на 

рік 

4.8. Надання консультацій для 

діючих та майбутніх 

роботодавців щодо ведення 

підприємницької діяльності 

консалтинговими центрами, які 

функціонують на базі центрів 

зайнятості Луганської області 

2021-2023 

роки 

ЛОЦЗ (за згодою) не потребує 

фінансування 

- - - підвищення 

обізнаності суб’єктів 

підприємництва 

5. Забезпечення 

розвитку та 

популяризація 

культури 

підприємництва 

5.1. Проведення урочистих 

заходів, присвячених Дню 

підприємця 

2021-2023 

роки 

Департамент економічного 

розвитку та 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

облдержадміністрації 

обласний 

бюджет 

3,0 3,0 3,0 проведення 3-х 

заходів, відзначення 

кращих підприємців 

області 

5.2. Проведення засідання 

«круглого столу» за участю 

представників бізнесу в рамках 

Європейського тижня малого і 

середнього підприємництва 

2021-2023 

роки 

Департамент економічного 

розвитку та 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

облдержадміністрації 

не потребує 

фінансування 

- - - інформування 

підприємців про 

наявну підтримку ЄС 

на регіональному 

рівні 

5.3. Демонстрації успішних 

бізнесів та практик суб’єктів 

МСП 

2021-2023 

роки 

департаменти 

облдержадміністрації: 

економічного розвитку та 

зовнішньоекономічної 

діяльності; масових 

комунікацій 

не потребує 

фінансування 

- - - проведення заходів 

інформаційного 

характеру, 

висвітлення не менш 

10 інформаційних 

матеріалів 

ІІІ. Навчання, підготовка та перепідготовка кадрів для сфери підприємництва 

6. Забезпечення 

підготовки і 

перепідготовки 

кадрів для сфери 

підприємництва 

6.1. Організація професійного 

навчання безробітних за 

навчальними планами та 

програмами, що сприяють 

розвитку малого 

2021-2023 

роки 

ЛОЦЗ (за згодою) кошти 

ФЗДССУВБ 

В межах коштів 

ФЗДССУВБ, передбачених 

на відповідний рік 

набуття 

безробітними (не 

менш, 100 осіб 

щороку) 

компетентностей для 
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№  

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 
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виконання 
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тис. грн, у тому числі: 
Очікуваний 

результат 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

та сприяння 

самозайнятості 

населення 

підприємництва та 

започаткуванню власної справи 

започаткування та 

здійснення 

підприємницької 

діяльності 

6.2. Організація навчальних 

семінарів, тренінгів з 

підготовки фахівців у сферах 

зовнішньоекономічної 

діяльності та якості 

2021-2023 

роки 

ЛРТПП (за згодою) не потребує 

фінансування 

- - - підвищення рівня 

кваліфікації 

професійних знань 

підприємців 

6.3. Проведення тренінгів з 

орієнтації на підприємницьку 

діяльність та презентацій 

професій, пов’язаних із 

самозайнятістю та 

започаткуванням власної 

справи 

2021-2023 

роки 

ЛОЦЗ (за згодою) не потребує 

фінансування 

- - - проведення не 

менш 50 заходів 

щороку, 

забезпечення 

можливості для 

населення 

започаткувати 

власну справу 

IV. Посилення конкурентоспроможності та інвестиційного потенціалу малого і середнього бізнесу 

7. Підвищення 

інвестиційної 

привабливості 

регіону 

7.1. Організація проведення 

форумів, виставок, ярмарок за 

участі представників МСП. 

Проведення інформаційно-

організаційної роботи щодо 

залучення суб’єктів 

господарювання до участі у 

виставкових заходах, форумах, 

що проводяться в Україні та за 

її межами 

2021-2023 

роки 

департаменти 

облдержадміністрації: 

економічного розвитку та 

зовнішньоекономічної 

діяльності; 

агропромислового 

розвитку 

обласний 

бюджет 

100,0 100,0 100,0 проведення не менш 

3-х заходів, 

створення умов для 

пошуку інвесторів та 

співпраці 

підприємців області з 

партнерами як в 

середині країни, так і 

за її межами 

інші згідно з кошторисом 

7.2. Формування кейсу 

інвестиційних проєктів 

(пропозицій) 

2021-2023 

роки 

Департамент економічного 

розвитку та 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

облдержадміністрації 

не потребує 

фінансування 

- - - актуалізація переліку 

інвестиційних 

проєктів щокварталу 

7.3. Актуалізація, виготовлення 

та поширення інвестиційного 

паспорта Луганської області на 

2021-2023 

роки 

інші 100,0 100,0 100,0 виготовлення не 

менш ніж 50 

екземплярів, 
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№  

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість),  

тис. грн, у тому числі: 
Очікуваний 

результат 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

паперових носіях та в 

електронному форматі 

(українською та англійською 

мовами) 

поширення 

інформації серед 

потенційних 

інвесторів  

8. Сприяння 

впровадженню 

експортної 

діяльності 

суб’єктів МСП 

8.1. Оновлення та поширення 

каталогу експортної продукції 

підприємств Луганської області 

2021-2023 

роки 

Департамент економічного 

розвитку та 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

облдержадміністрації 

не потребує 

фінансування 

- - - збільшення обсягу 

зовнішньої торгівлі 

товарами області з 

країнами 

Європейського 

Союзу щороку на 

2 % 

8.2. Організація проведення 

засідань Комітету зі сприяння 

зовнішньоекономічній 

діяльності при Луганській 

регіональній торгово-

промисловій палаті 

2021-2023 

роки 

ЛРТПП не потребує 

фінансування 

- - - проведено 

3 засідання та надано 

пропозиції до органів 

державної влади з 

питань покращання 

бізнес-клімату 

8.3. Здійснення щорічного 

опитування експортерів щодо 

проблемних питань у веденні 

зовнішньоекономічної 

діяльності та можливих шляхів 

їх вирішення 

2021-2023 

роки 

не потребує 

фінансування 

- - - виявлення, аналіз та 

узагальнення 

проблемних питань 

Загальна вартість Програми  9 419,0 
у тому числі: 

 

2 513,0 3 473,0 3 433,0  

обласний бюджет                         2 309,0 103,0 1 103,0 1 103,0  

інші джерела                                7 110,0 2 410,0 2 370,0 2 330,0  
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Додаток 1 до Програми 

____________ № ________ 

 

Ресурсне забезпечення Регіональної цільової програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва  

на 2021-2023 роки 

№ 

з/п 
Заходи 

Обсяги фінансових ресурсів (тис. грн) 

Всього, 
у тому числі по роках 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

І. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва 

1. ЗАХІД 1.1. Надання фінансової допомоги суб’єктам МСП шляхом часткової 

компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що 

надаються банками на реалізацію їх проєктів 

        

Всього, 2 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 

у тому числі кошти обласного бюджету 2 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 

кошти інших джерел 0,00 0,00 0,00 0,00 

ЗАХІД 1.8. Надання практичної та консультативної допомоги у написанні 

бізнес-планів та поданні заявок для участі у міжнародних грантових конкурсах 

        

Всього, 45,00 10,00 15,00 20,00 

у тому числі кошти обласного бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 

кошти інших джерел 45,00 10,00 15,00 20,00 

2. ЗАХІД 2.3. Розширення інфраструктури підтримки підприємництва в рамках 

реалізації проєкту «Мережа НГО – центрів підтримки бізнесу» 

        

Всього, 1 200,00 450,00 400,00 350,00 

у тому числі кошти обласного бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 

кошти інших джерел 1 200,00 450,00 400,00 350,00 

3. ЗАХІД 3.1. Координація дій щодо розширення мережі центрів надання 

адміністративних послуг 

        

Всього, 5 400,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 

у тому числі кошти обласного бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 

кошти інших джерел 5 400,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 

ІІ. Інформаційно-консультаційна підтримка та популяризація підприємництва 
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4. ЗАХІД 4.2. Проведення навчально-інформаційних заходів щодо можливостей 

грантових конкурсів 

        

Всього, 30,00 10,00 10,00 10,00 

у тому числі кошти обласного бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 

кошти інших джерел 30,00 10,00 10,00 10,00 

ЗАХІД 4.7. Консультування суб’єктів малого та середнього бізнесу з питань 

ведення бухгалтерського обліку, подання податкової звітності 

        

Всього, 135,00 40,00 45,00 50,00 

у тому числі кошти обласного бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 

кошти інших джерел 135,00 40,00 45,00 50,00 

5. ЗАХІД 5.1. Проведення урочистих заходів, присвячених Дню підприємця         

Всього, 9,00 3,00 3,00 3,00 

у тому числі кошти обласного бюджету 9,00 3,00 3,00 3,00 

кошти інших джерел 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Посилення конкурентоспроможності та інвестиційного потенціалу малого і середнього бізнесу 

6. ЗАХІД 7.1. Організація проведення форумів, виставок, ярмарок за участі 

представників МСП. Проведення інформаційно-організаційної роботи щодо 

залучення суб’єктів господарювання до участі у виставкових заходах, 

форумах, що проводяться в Україні та за її межами 

        

Всього, 300,00 100,00 100,00 100,00 

у тому числі кошти обласного бюджету 300,00 100,00 100,00 100,00 

кошти інших джерел 0,00 0,00 0,00 0,00 

ЗАХІД 7.3. Актуалізація, виготовлення та поширення інвестиційного паспорта 

Луганської області на паперових носіях та в електронному форматі 

(українською та англійською мовами) 

        

Всього, 300,00 100,00 100,00 100,00 

у тому числі кошти обласного бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 

кошти інших джерел 300,00 100,00 100,00 100,00 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ РЕСУРСІВ  9 419,00 2 513,00 3 473,00 3 433,00 

у тому числі: обласний бюджет 2 309,00 103,00 1 103,00 1 103,00 

                       кошти інших джерел 7 110,00 2 410,00 2 370,00 2 330,00 

 


