
Відомості про структуру та стан виконання заходів Регіональної цільової програми розвитку та підтримки 

малого і середнього підприємництва 

Період дії Програми: 2018-2020 роки 

Регіон: Луганська область 

Звітний період: 9 місяців 2020 року 
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Стан виконання 

Сума витрачених у 

звітному періоді 

коштів, тис. грн 
Джерела 

фінансування 
Виконавці 

бюджетні поза 

бюджетні 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

зовнішньоекономічної діяльності 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, якими створені центри, 

рекомендації щодо підвищення ефективності їх роботи. 

У ІІІ кварталі в регіоні діяло 19 центрів, із них: 6 районних, 

6 міських та 7 центрів, які обслуговують об’єднані 

територіальні громади (ОТГ). 

Протягом звітного періоду через центри суб’єктам 

господарської діяльності та громадянам надано майже 

250,5 тис. адміністративних послуг, з них в електронному 

вигляді – 14 тис. В середньому за місяць надавалося 27,8 тис. 

адміністративних послуг. 

Захід виконується 

- - не потребує 

фінансування 

Департамент 

1.2. Забезпечення 

придбання для 

центрів 

спеціалізованого 

технічного 

обладнання для 

2018 рік Захід виконано - - інші 

джерела 

Департамент, 

проєкт 

«зміцнення 

громадської 

довіри» (UCBI 

II), який 
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оформлення та 

видачі документів, 

що дають право 

громадянину 

України на виїзд за 

кордон та містять 

безконтактний 

електронний носій 

реалізується за 

підтримки 

Агентства 

США з 

міжнародного 

розвитку 

(USAID) (за 

згодою) 

1.3. Розроблення 

довідника про 

центри надання 

адміністративних 

послуг Луганської 

області 

червень 

2018 року 

Захід виконано - - не потребує 

фінансування 

Департамент  

1.4. Запровадження 

щорічних обласних 

конкурсів «Кращий 

центр надання 

адміністративних 

послуг» та 

«Кращий 

адміністратор» 

2020 рік Для виявлення та поширення передового досвіду роботи 

центрів, підвищення ефективності надання адміністративних 

послуг, відзначення кращих центрів та адміністраторів 

прийнято розпорядження голови обласної державної 

адміністрації – керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації, якими затверджено порядки про проведення 

щорічних обласних конкурсів «Кращий центр надання 

адміністративних послуг» (від 11.12.2019 № 994) та «Кращий 

адміністратор центру надання адміністративних послуг» (від 

11.12.2019 № 995).  

Проте, в ході децентралізації відбувається трансформація 

центрів, які утворені райдержадміністраціями, у центри 

органів місцевого самоврядування. До кінця поточного року 

планується ліквідація 6 центрів, що діють при 

райдержадміністраціях. 

Таким чином участь центрів у номінації «Кращий центр 

надання адміністративних послуг при районній державній 

адміністрації» буде недоцільною. 

Відповідно до порядків проведення конкурсів не зможуть 

бути учасниками таких конкурсів кращі центри області у 

містах Сєвєродонецьку та Лисичанську, в яких утворені 

військово-цивільні адміністрації.  

- - не потребує 

фінансування 

Департамент  
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Отже, із 19 центрів участь у конкурсах зможуть взяти 

тільки 11, що складає 58% від діючих на цей час. 

Аналогічна ситуація складається з конкурсом «Кращий 

адміністратор центру надання адміністративних послуг». 

Тому, проведення за таких умов конкурсів не дозволить у 

повному обсязі здійснити об’єктивну оцінку центрів і їх 

адміністраторів та реалізувати мету конкурсів. 

Захід виконується 

2. Створення бізнес-

інкубатора та 

забезпечення його 

функціонування 

2020 рік Департаментом спільно з Агенцією регіонального розвитку 

Луганської області (далі – АРР) та Східноукраїнським 

національним університетом ім. В. Даля (далі – СУНУ) 

розглядається два варіанти створення бізнес-інкубатора – на 

базі СУНУ або АРР. 

Захід виконується 

- - міжнародна 

технічна 

допомога 

Департамент, 

АРР 

(за згодою), 

СУНУ 

(за згодою), 

регіональна 

рада 

підприємців 

при 

облдержадмін

істрації (РРП) 

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

3. 3.1. Часткова 

компенсація 

відсоткових ставок 

за кредитами, що 

надаються на 

реалізацію проєктів 

суб’єктів малого і 

середнього 

підприємництва 

2018-2020 

роки 

Через дефіцит обласного бюджету проведення конкурсу з 

відбору суб’єктів мікро, малого і середнього підприємництва 

(ММСП) для надання часткової компенсації відсоткових ставок 

за кредитами для реалізації їх проєктів у 2020 році не планується. 

В регіоні реалізується програма «FinancEast» (далі – 

Програма) в рамках Угоди «Підтримка Європейського Союзу для 

Сходу України» між урядом України та Європейським Союзом, 

що фінансується Німецьким державним банком розвитку (KFW). 

Мета Програми – відновлення фінансування інвестиційних 

проєктів суб’єктів ММСП Донецької та Луганської областей 

через банківські та лізингові установи. Реалізацію Програми 

забезпечує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). 

За період дії Програми (на 01.10.2020) фінансову підтримку 

у вигляді субсидій і компенсацій отримали 63 суб’єкти ММСП 

Луганської області для реалізації 75 інвестиційних проєктів на 

загальну суму 98,8 млн грн. 

- - обласний 

бюджет 

Департамент  
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Підприємці Луганщини брали участь державній програмі 

«Доступні кредити 5 - 7 - 9 %». Протягом лютого-вересня 

суб’єкти мікро та малого підприємництва отримали кредити 

за пільговими відсотками на суму 40,2 млн грн. 

Захід виконується 

3.2. 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 

16  осіб. Для своєї підприємницької діяльності вони обрали: 

вирощування зернових культур, розведення тварин, вантажний 

автомобільний транспорт, обслуговування автотранспортних 

засобів, роздрібну торгівлю, сферу бухгалтерського обліку та 

аудиту, надання послуг перукарнями та салонами краси, 

ремонт взуття тощо. 

Захід виконується 

- 455,8 кошти Фонду 

загально 

обов’язкового 

соціального 

страхування 

на випадок 

безробіття 

Департамент, 

Луганський 

обласний 

центр 

зайнятості 

(далі – ЛОЦЗ) 

(за згодою), 

міські, 

районні 

центри 

зайнятості 

(за згодою) 

4. 4.1. Організація 

проведення бізнес-

форумів, 

міжнародних місій, 

виставок, ярмарок 

за участю 

представників 

малого та 

середнього 

підприємництва 

2018-2020 

роки 

Суб’єкти малого та середнього підприємництва (далі – 

МСП) брали участь у 5-и форумах та 3-х виставках: 

ХІІІ Міжнародному форумі з розвитку фермерства 

«Агропорт Захід Львів-2020» (27 лютого, м. Львів), який відбувся 

за участі національних та регіональних операторів агробізнесу; 

Першому Агрономічному Форумі «Агрономічні перспективи 

виробництва сої та кукурудзи в Україні» (28 лютого, м. Київ), 

який став майданчиком для вирішення викликів, що постають 

перед аграріями; 

найбільшій виставці сучасних технологій для сільського 

господарства Central Agricultural Trade Fair 2020 (31.01-

02.02.2020, м. Варшава, республіка Польща), де завод 

зерноочисного обладнання ТОВ «НВП «АЕРОМЕХ» 

Кремінського району представив сепаратори САД на стенді 

польського дилера ЕКОПАРТНЕР; 

виставці «Бджільництво Слобожанщини ‒ 2020» (лютий, 

м. Харків), де 25 бжолярів Луганщини перейняли успішний 

досвід з маркетингових та правових аспектів розвитку 

бджільництва; 

щорічній ХХХІІ Міжнародній агропромисловій виставці 

- - обласний 

бюджет 

департаменти 

обласної 

державної 

адміністрації: 

економічного 

розвитку, 

зовнішньо 

економічної 

діяльності та 

туризму; агро 

промислового 

розвитку; 

управління 

промисловост

і, транспорту 

та зв’язку; 

СУНУ (за 

згодою), АРР 

(за згодою), 

РРП 
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«Агро-2020» (серпень, м. Київ), де презентовано продукцію 

9 підприємств Луганщини. До Каталогу підприємств 

агропромислового комплексу України, який презентували на 

виставці, включено 19 провідних підприємств області з 

виробництва та переробки сільгосппродукції.  

В рамках заходу підприємства регіону долучились до 

форуму «Держпідтримка АПК – фокус у 2020 році та 

стратегія на 2021-2023 роки» та ІІ всеукраїнського форуму 

фермерів. 

ХХVІІ онлайн регіональному форумі «Органічна Україна», 

який пройшов в рамках швейцарсько-української програми 

«Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному 

та молочному секторах України» за підтримки Міністерства 

економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

Захід виконується 

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 

Інформація щодо проведення конкурсних відборів на 

отримання грантів для розвитку бізнесу та міжнародної 

технічної допомоги розміщується на вебсторінці 

Департаменту у розділах «Підприємництво», «Регіональна 

рада підприємців при облдержадміністрації», доводиться до 

відома суб’єктів МСП на їх електронні скриньки. 

Програмою ООН із відновлення та розбудови миру  

(UN RPP) у поточному році проведено 3-ий конкурс на 

отримання бізнес-грантів серед суб’єктів МСП Луганської та 

Донецької областей. Станом на 17.08.2020 з підприємцями-

переможцями від Луганської області підписано 37 грантових 

угод на суму 6,7 млн грн. 

ГО «Агенція регіонального розвитку Східного Донбасу» за 

сприяння проєкту «Економічна підтримка Східної України» 
(USAID) впроваджує грантову програму «Скорочення 

гендерної нерівності серед жінок сільського населення шляхом 

підвищення компетенцій у сфері підприємництва та 

правосуддя». Вже відбулись навчальні заходи для жінок 

сільської місцевості, які готові заснувати свій бізнес, в 

м. Сватове (11 червня), смт Біловодськ (25 червня), смт Мілове 

(12 серпня). 

- - не потребує 

фінансування 
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У поточному році Данська Рада у справах Біженців − Данська 

Група з розмінування (DRC-DDG) за фінансової підтримки 

Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC) і уряду 

Великої Британії продовжує «Програму економічного розвитку 

східної України». Представників DRC-DDG провели зустріч 

(12.08.2020, приміщення ПрАТ «Агротон») з підприємцями (7 осіб) 

Білокуракинського району членами кооперативу «Білмедагро», які 

займаються виробництвом продуктів харчування. Протягом серпня-

вересня експерти DRC-DDG відвідали виробничі потужності 

підприємців, детально обговорили майбутні проекти. На даний час 

подано одну заявку для участі у конкурсі щодо реалізації проекту з 

оновлення основних фондів − хлібопекарні. 

Протягом півріччя на офіційному вебсайті 

облдержадміністрації та вебсторінці Департаменту розміщено 

15 інформаційних повідомлень (у ІІІ кварталі – 4) про програми 

кредитування, консультаційну підтримку суб’єктів МСП, 

онлайн-навчання та 20 повідомлень (у ІІІ кварталі – 6) – про 

можливу участь суб’єктів МСП у форумах, виставках, тренінгах, 

конкурсах бізнес-грантів.  

Захід виконується 

4.3. Надання 

допомоги 

суб’єктам малого 

та середнього 

підприємництва з 

підготовки та 

написання бізнес-

планів для 

започаткування 

власного бізнесу 

2018-2020 

роки 

ГО «Агенція місцевого розвитку» міста Щастя надано 

практичну допомогу у написанні бізнес-планів 28 зацікавленим 

особам, ГО «Кремінська бізнес-асоціація» − 11 зацікавленим. З 

39-и бізнес-планів, поданих на конкурси, 13 пройшли 

конкурсний відбір. Отримавши грантову допомогу, 

підприємці-початківці відкрили власну справу. 

Спеціалісти консалтингових центрів (міста: Сєвєродонецьк, 

Старобільськ) здійснюють супровід та надають 

консультаційну підтримку особам, які розпочали 

підприємницьку діяльність завдяки отриманій одноразовій 

допомозі по безробіттю.  

Крім того, консалтинговими центрами надано 

219 індивідуальних консультацій з питань провадження 

підприємницької діяльності  та 3 групові консультації на тему: 

«Оформлення працівників, подання звітності з ЄСВ».  

У Лисичанському міському та Кремінському районному 

центрах зайнятості функціонують студії підтримки та 

- - не потребує 

фінансування 
АРР (за 

згодою) 
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супроводу безробітних «Бізне$тарт», діяльність яких 

спрямована на допомогу у складанні, супроводі бізнес-планів 

для участі у конкурсах на отримання грантів. 

Захід виконується 

4.4. Розроблення 

довідника про 

міжнародні 

організації, фонди 

та програми, які 

займаються 

підтримкою 

підприємництва 

І півріччя 

2018 року 

Захід виконано - - не потребує 

фінансування 
Департамент  

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 розгляду проблемних питань, стимулювання розвитку 

професійних навичок, самостійності, пізнавальної активності 

підприємців проведено 14 семінарів, 2 тренінги, 3 «круглих столи», 

5 робочих зустрічей, 2 робочі наради, робочу поїздку, скайп-нараду, 

4 zoom-конференції та 7 вебінарів за участі суб’єктів бізнесу. 

Для фермерів та сільгоспвиробників Департаментом 

агропромислового розвитку облдержадміністрації проведено 

7 заходів: 

2 навчальні тренінги – щодо ведення племінної справи (лютий, 
с. Веселе Старобільського району, на базі фермерського 

господарства «Крот») із залученням експертів у галузі 

тваринництва;  

2 вебінари – на теми: «Алгоритми взаємодії пасічників з 

аграріями та органами місцевого самоврядування» (травень) за 

підтримки проєкту USAID, «Вимоги харчового законодавства. 

Практичні аспекти щодо виконання вимог» (червень) за сприяння 

Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО); 

цикл щотижневих семінарів (3 заходи) у форматі відео-Zoom-

конференції та один семінар в Красноріченській ОТГ − з питань 

створення сімейних фермерських господарств та державної 

підтримки аграріїв; 

засідання «круглого столу» у форматі відео-Zoom-конференції з 

представниками малого і середнього бізнесу аграрного сектору 

щодо впровадження нових, розширення діючих та нетрадиційних 

   Департамент, 

СУНУ 

(за згодою), 

РРП 
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ринків збуту в рамках проєкту USAID «Економічна підтримка 

Східної України» (вересень). 

Спеціалістами ДП «Луганський регіональний науково-

виробничий центр стандартизації, метрології та 

сертифікації» (далі – ДП «Луганськстандартметрологія») у 

сфері харчової промисловості проведено 20 заходів, участь у 

яких узяли 72 суб’єкти МСП (10 семінарів, 4 робочі зустрічі, 

4 zoom-конференції, 2 вебінари). 

ГО «Агенція місцевого розвитку м. Щастя» провела вебінар 

щодо відкриття власної справи, реєстрації ФОП та 

особливостей ведення бізнесу для  22 підприємців-початківців 

та мешканців Новоайдарського району, ГО «Кремінська бізнес-

асоціація» − 2 вебінари на тему «Бізнес-планування» для 

60 підприємців Кремінського району. 

Департаментом проведено 2 робочі наради за участі 

представників МСП з питань здійснення поступових змін на 

шляху відродження сільського зеленого туризму в регіоні 

(24  січня) та визначення «туристичних магнітів» області 

(11 червня). 

За участі спеціалістів територіальних підрозділів: Державної 

податкової служби, Держпраці, Держпродспоживслужби, 

Державної служби зайнятості проведено 2 засідання «круглих 

столів» для представників бізнесу у містах Лисичанськ та 

Кремінна з питань, що стосуються порядку оподаткування, 

легалізації трудових відносин. 

Під керівництвом голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації 

проведено: робочу зустріч з керівниками провідних 

підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність 

(16 січня); скайп-нараду з представниками МСП з питань 

здійснення господарської діяльності в умовах карантинних 

обмежень (25 березня); робочу поїздку до ПрАТ «Біловодський 

маслоробний завод» (17 січня). 

Захід виконується 

 

 

1,0 кошти 

підприємств 
ДП «Луганськ 

стандар 

метрологія» 

(за згодою) 

5.2. Ведення 

Реєстру вільних 

приміщень 

2018-2020 

роки 

Департаментом щоквартально оновлюється обласний 

реєстр вільних приміщень державної та комунальної 

власності виробничого та невиробничого призначення, який 

- - не потребує 

фінансування 
Департамент, 

райдерж 

адміністрації, 
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комунальної та 

державної 

власності в 

Луганській області 

розміщено на вебсторінці Департаменту у розділі 

«Підприємництво» (підрозділ «На допомогу підприємцю»). 

Станом на 01.10.2020 в області налічувалось 270 вільних 

нежитлових приміщень державної та комунальної власності 

загальною площею 70,9 тис. м2, із них: у містах – 10,6 тис. м2, 

районах – 60,3 тис. м2.  

Протягом 9 місяців підприємницьким структурам передано 

в оренду 100 приміщень загальною площею 18,7 тис. м2, у 

власність – 5 приміщення загальною площею 524,6 м2. 

Захід виконується 

виконавчі 

органи 

міських рад 

міст 

обласного 

значення 

(за згодою) 

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.  

Одним із розділів бази даних є «Земельні ділянки», який 

станом на 01.10.2020 містить 204 інвестиційно привабливі 

земельні ділянки, з яких 9 – землі промислового призначення. 

Захід виконується 

- - не потребує 

фінансування 
Департамент  

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 одна філія та 109 відокремлених підрозділів 

12 банків України, головні офіси яких розташовані у м. Києві. 

Департаментом сформовано базу даних фінансово-

кредитних установ з переліком їх послуг у сфері мікро-

кредитування суб’єктів МСП, яку розміщено на вебсторінці 

Департаменту у підрозділі «На допомогу підприємцю» розділу 

«Підприємництво». 

Захід виконується 

- - не потребує 

фінансування 
Департамент  

6. 6.1. Надання 

консультаційних 

послуг з питань 

стандартизації, 

метрології, 

підтвердження та 

2018-2020 

роки 

Для підвищення кваліфікації персоналу підприємств 

регіону, опанування нових вимог законодавства у сфері 

стандартизації, метрології, сертифікації та оцінки 

відповідності спеціалістами ДП «Луганськстандарт-

метрологія» надано 92 консультації суб’єктам МСП. 

Захід виконується 

-  не потребує 

фінансування 
ДП «Луганськ 

стандарт 

метрологія»  

(за згодою) 
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оцінки 

відповідності 

6.2. Надання 

консультацій 

роботодавцям 

2018-2020 

роки 

На базі центрів зайнятості в містах Сєвєродонецьку та 

Старобільську здійснюють діяльність консалтингові центри, 

робота яких планується за двома напрямками: відкриття 

власної справи і підтримка діючого бізнесу. 

Так, для безробітних, які планують започаткувати власну 

справу, проведено 8 інформаційних семінарів на тему: «Як 

розпочати свій бізнес?» (155 осіб), 26 заходів з питань 

підприємницької діяльності (256 учасників), 3 «Дні відкритих 

дверей», 3 «Презентації роботодавця» для 85 осіб, 

2 інформаційні семінари для підприємців-початківців (20 осіб). 

Для роботодавців організовано 39 різноманітних заходів 

(498 осіб) та 11 скайп-конференцій (56 учасників) на теми: 

«Легальна зайнятість», «Інноваційні підходи в обслуговуванні 

клієнтів служби зайнятості», «Реалізація державної програми 

«Доступні кредити 5-7-9 %».  

Разом із тим центрами зайнятості області спільно зі 

спеціалістами Головного управління Держпраці у Луганській 

області розгорнуто інформаційно-роз’яснювальну кампанію, 

спрямовану на легалізацію зайнятості населення, якою 

охвачено понад 2,6 тис. роботодавців області. 

Захід виконується 

- - не потребує 

фінансування 
ЛОЦЗ 

(за згодою) 

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 

5 «гарячих ліній» для підприємців, утворених при 

райдержадміністраціях і військово-цивільній адміністрації 

м. Лисичанська. На «гарячі лінії» від підприємців надійшло 

185  звернення, на які було надано роз’яснення. 

Захід виконується 

- - не потребує 

фінансування 
Департамент, 

райдерж 

адміністрації, 

виконавчі 

органи 

міських рад 

міст 

обласного 

значення  

(за згодою) 

IV. Навчання, підготовка та перепідготовка кадрів для сфери підприємництва 

 7.1. Організація 

професійного 

навчання 

2018-2020 

роки 

Центрами зайнятості області проводилася робота з 

формування груп з числа безробітних громадян на професійне 

навчання для самостійної зайнятості та подальшого 

- 338,7 кошти Фонду 

загально 
обов’язкового 

ЛОЦЗ  

(за згодою) 
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безробітних за 

навчальними 

планами та 

програмами, що 

сприяють розвитку 

малого 

підприємництва та 

започаткуванню 

власної справи 

працевлаштування у сфері малого бізнесу. За курсом «Основи 

бізнес-планування» направлено на навчання 17 осіб. 

На навчання за професіями «Продавець непродовольчих 

товарів», «Перукар (перукар-модельєр)», «Візажист», «Швачка», 

«Бармен», «Маляр», «Токар», «Верстатник деревообробних 

верстатів», «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», 

«Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків», 

що сприяють започаткуванню власної справи, направлено 

96 безробітних осіб. 

Захід виконується 

соціального 

страхування на 

випадок 

безробіття 

 7.2. Проведення 

тренінгів з 

орієнтації на 

підприємницьку 

діяльність та 

презентацій 

професій, 

пов’язаних із 

самозайнятістю та 

започаткуванням 

власної справи 

2018-2020 

роки 

З метою масового інформування громадян про можливість 

займатися підприємницькою діяльністю центрами зайнятості 

області протягом 9 місяців проведено 83 інформаційні заходи, 

у яких взяли участь 1 302 особи:  

26 семінари «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес» − 

335 осіб; 

57 групових заходів «Презентація послуг з професійного 

навчання, у тому числі послуг Центрів професійно-технічної 

освіти» − 967 безробітних громадян. 

З початку впровадження карантинних заходів групові 

послуги надаються дистанційно, проведено 332 онлайн-

вебінари для 2 680 безробітних. 

У СУНУ на постійній основі здійснюють діяльність: 

Ресурсний центр зі сталого розвитку, Центр фінансової 

грамотності, Стартап Школа та Центр розвитку кар’єри. 

На базі Луганського національного університету ім. Тараса 

Шевченка (ЛНУ) функціонують: філія Інституту економіки 

промисловості Національної академії наук України та 

Комунікаційно-консультаційний центр. 

За підтримки уряду Німеччини в рамках проєкту 

«Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб в 

Україні», який виконується Німецьким товариством 

міжнародного співробітництва (GIZ) у партнерстві з Агенцією 

регіонального розвитку Луганської області, Луганською 

обласною службою зайнятості та державним навчальним 

закладом «Луганський центр професійно-технічної освіти 

державної служби зайнятості», розроблено комплексний 

- - не потребує 

фінансування 
ЛОЦЗ (за 

згодою), 

міські, 

районні 

центри 

зайнятості  

(за згодою), 

СУНУ (за 

згодою) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

навчальний online курс з основ сільського господарства – «Школа 

фермерства». Вже пройшли навчання більше 80 осіб (3 групи 

слухачів).  

Разом із тим в рамках впровадження ініціативи «Школа 

фермерства» викладачі Луганського національного аграрного 

університету здійснили низку візитів до Новоайдарського, 

Старобільського, Сватівського, Станично-Луганського та 

Троїцького районів, де провели навчальні тренінги для 

сільгосптоваровиробників. 

Представники Біловодської громади взяли участь у 2-х онлайн 

семінарах «Школа фермерства», які маєють 4 основні модулі: 

тваринництво, рослинництво, інноваційні сільськогосподарські 

технології, ведення фермерського бізнесу. 

На базі Новопсковського районного центру зайнятості 

функціонує хаб-центр «Від ідеї до успіху для сільських 

мешканців», яким надається інформація щодо бізнес-планування, 

бізнес-ідей, менеджменту в агропромисловому секторі. 

ГО «Агенція місцевого розвитку» міста Щастя надано 

77 індивідуальних консультацій з питань розробки бізнес-планів, 

започаткування власної справи, надання звітності контролюючим 

органам, ГО «Кремінська бізнес-асоціація» − 34 консультації 

щодо змін в оподаткуванні та написанні бізнес-планів.  

Крім того, громадськими організаціями проводиться 

практична робота щодо заповнення заявок, розробки та подання 

бізнес-планів на конкурси, що проводяться міжнародними 

організаціями, для отримання грантів підприємцями. 

Захід виконується 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39,0 інші 

джерела 

Агенція 

місцевого 

розвитку 

м. Щастя  

(за згодою) 

Всього: 

 

- 834,5 
  

 


