
 

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

малого і середнього підприємництва 

Період дії Програми: 2021-2023 роки 

Регіон: Луганська область 

Звітний період: 2021 рік 
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Стан виконання 

Сума витрачених 

у звітному періоді 

коштів, тис. грн 
Джерела 

фінансування 
Виконавці 

бюджетні 
поза 

бюджетні 

Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва 

1. 1) надання фінансової 

допомоги суб’єктам 

малого та середнього 

підприємництва 

(далі – МСП) шляхом 

часткової компенсації 

з обласного бюджету 

відсоткових ставок за 

кредитами, що 

надаються банками на 

реалізацію їх проєктів 

2022-2023 

роки 

Не настав строк виконання заходу - - обласний 

бюджет 

Департамент 

економічного 

розвитку та 

зовнішньо 

економічної 

діяльності 

обласної 

державної 

адміністрації 

(далі – 

Департамент 

ЕРтаЗЕД) 

2) інформування 

щодо послуг 

фінансово-кредитних 

установ у сфері 

мікрокредитування 

2021-2023 

роки 

Департаментом ЕРтаЗЕД сформовано, станом на 31.12.2021, базу 

даних фінансово-кредитних установ у сфері мікро-кредитування 

суб’єктів МСП, яку розміщено на власній вебсторінці у підрозділі 

«На допомогу підприємцю» розділу «Підприємництво». 

Захід виконується 

- - не потребує 

фінансування 

Департамент 

ЕРтаЗЕД 

3) залучення 

суб’єктів МСП до 

участі у конкурсних 

відборах на 

отримання грантів 

для розвитку бізнесу 

2021-2023 

роки 

Налагоджена співпраця з міжнародними організаціями та 

програмами. У 2021 році за рахунок міжнародної технічної 

допомоги профінансовано 269 бізнес проєктів підприємців. 

Так, завдяки грантовій підтримці Данської ради у справах 

біженців (DRC) у Біловодській територіальної громади (далі – ТГ) 

підтримано 5 бізнес-проєктів:  

- - не потребує 

фінансування 

департаменти 

обласної 

державної 

адміністрації: 

ЕРтаЗЕД; агро 

промислового 

розвитку; 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Стан виконання 

Сума витрачених 

у звітному періоді 

коштів, тис. грн 
Джерела 

фінансування 
Виконавці 

бюджетні 
поза 

бюджетні 

започатковано роботу медійного Центру професійного розвитку 

та офісу з безоплатної юридичної допомоги; 

організовано розподільний збір відходів, встановлено розділові 

контейнери та підтримано діяльність щодо закупівлі надлишків 

сільськогосподарської продукції у населення; 

відкрито міні-фабрику «Family Story» з виготовлення домашнього 

взуття. 

Інформація щодо проведення конкурсних відборів на отримання 

грантів для розвитку бізнесу та міжнародної технічної допомоги 

розміщується на офіційному сайті облдержадміністрації, вебсторінці 

Департаменту ЕРтаЗЕД у розділах «Підприємництво», «Регіональна 

рада підприємців при облдержадміністрації», надсилається 

суб’єктам МСП на їх електронні скриньки. Протягом минулого року 

на власній вебсторінці розміщено 11 повідомлень, у ІV кварталі – 3. 

В рамках співпраці з міжнародними партнерами організовано та 

проведено 13 заходів (у IV кварталі – 3). 

Департамент ЕРтаЗЕД здійснював роботу по залученню суб’єктів 

МСП та став учасником 3 заходів, Департаментом 

агропромислового розвитку облдержадміністрації взято участь у 

7 заходах, органи місцевого самоврядування (далі – ОМС) провели 3 

заходи. 

У IV кварталі для підприємців організовано: 

Департаментом агропромислового розвитку 

облдержадміністрації – робочу зустріч (10.10.2021) з фермерами та 

представниками сільськогосподарських кооперативів (10 осіб), яку 

проведено за ініціативи експертної групи впровадження проєкту 

«Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження – 3В» 

місії Світового банку в Україні (далі – Проєкт 3В Світового банку). 

Експерти обговорювали з аграріями формат співпраці, можливості 

проведення аналізу сільськогосподарського ланцюжка вартості та 

розвитку агрокластерів в регіоні; 

Біловодською селищною радою – зустріч (16.12.2021) з 

представниками Проєкту 3В Світового банку щодо створення 

утримання 

мережі 

автомобільних 

доріг області, 

промисловості, 

транспорту та 

зв’язку; 

Луганський 

обласний центр 

зайнятості 

(далі – ЛОЦЗ) 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Стан виконання 

Сума витрачених 

у звітному періоді 

коштів, тис. грн 
Джерела 

фінансування 
Виконавці 

бюджетні 
поза 

бюджетні 

агрокластерів на території громади за напрямком «Бджолярство» 

(12 учасників); 

Кремінською міською радою – конференцію (05.10.2021) на тему: 

«Децентралізація управління – шанси та виклики для розвитку 

сільської місцевості» в рамках проєкту «Німецько-Український 

Агрополітичний Діалог», який здійснюється за підтримки 

Федерального міністерства продовольства та сільського 

господарства Німеччини, за участі 15 представників аграрного 

бізнесу. 

Захід виконується 

4) надання центрами 

зайнятості 

одноразової 

допомоги для 

започаткування 

власної справи 

безробітним, які 

бажають займатися 

підприємницькою 

діяльністю 

2021-2023 

роки 

Для розвитку підприємництва та стимулювання самозайнятості 

безробітних протягом  року в центрах зайнятості області одноразову 

виплату допомоги по безробіттю отримали 4 особи, з них: 3 особи – 

учасники АТО (ООС). Для своєї підприємницької діяльності вони 

обрали роздрібну торгівлю, електромонтажні роботи, ремонт 

комп’ютерів та периферійного устаткування. 

Захід виконується 

- 169,8 кошти Фонду 

загально 

обов’язкового 

державного 

соціального 

страхування на 

випадок 

безробіття  

(далі – 

ФЗДССУВБ) 

ЛОЦЗ 

5) залучення 

суб'єктів МСП до 

участі у державній 

програмі «Доступні 

кредити 5-7-9 %» 

2021-2023 

роки 

З метою залучення суб’єктів МСП до участі у державній програмі 

«Доступні кредити 5-7-9 %» Департаментом ЕРтаЗЕД інформація 

про умови участі у ній розміщується на офіційному сайті 

облдержадміністрації, власній вебсторінці та розсилається 

безпосередньо на e-mail суб’єктів підприємництва. 

За період реалізації (з 01.02.2020) програми понад 150 суб’єктів 

мікро- та малого підприємництва Луганщини отримали кредити за 

пільговими відсотками на суму 923 млн грн, протягом 2021 року – 

864 млн грн (у ІV кварталі 2021 року – 239 млн грн).  

Захід виконується 

- - не потребує 

фінансування 

Департамент 

ЕРтаЗЕД, 

АТ «Ощадбанк», 

АТ КБ 

«ПриватБанк» 

6) проведення 

засідання «круглого 

2021-2023 

роки 

17.12.2021 під час засідання регіональної ради підприємців при 

облдержадміністрації проведено засідання «круглого столу» на 

тему: «Ярмарок кредитів». Відбулось спілкування з 

- - не потребує 

фінансування 

Департамент 

ЕРтаЗЕД, 

АТ «Ощадбанк», 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Стан виконання 

Сума витрачених 

у звітному періоді 

коштів, тис. грн 
Джерела 

фінансування 
Виконавці 

бюджетні 
поза 

бюджетні 

столу» на тему: 

«Ярмарок кредитів» 

представниками територіальних відділень АТ «Ощадбанк» та  

АТ КБ «Приватбанк», які поінформували підприємців про доступні 

фінансові продукти, нові тенденції на ринку фінансових послуг, 

механізми залучення фінансових та матеріально-технічних ресурсів 

для ведення бізнесу. 

Захід виконується 

АТ КБ 

«ПриватБанк» 

7) залучення 

суб’єктів МСП до 

участі у навчальних 

міжнародних 

програмах та 

тренінгах для 

подальшої участі у 

грантових конкурсах 

2021-2023 

роки 

Підприємці залучаються до навчальних міжнародних програм та 

тренінгів. Протягом року проведено 16 заходів (у IV кварталі – 2): 

Департаментом агропромислового розвитку організовано 

5 заходів, ОМС – 3 заходи, міжнародними партнерами – 8 онлайн-

заходів. 

У IV кварталі проведено: 

Старобільською міською радою – презентацію (12.11.2021) 

Svoi.market ‒ маркетплейсу виробників та товарів зі сходу і півдня 

України, за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН). Під час 

заходу спікери розповіли про можливості маркетплейсу – онлайн-

платформи, яка створена за фінансової підтримки уряду Данії, 

тренди розвитку E-commerce в Україні; 

проєктом «Підтримка ЄС для Сходу України – відновлення, 

зміцнення миру та урядування», який виконується ПРООН у 

партнерстві з Продовольчою та сільськогосподарською організацією 

ООН (FAO) – онлайн-тренінг (10.11.2021) на тему: «Механізм 

державної компенсації вартості дорадчих послуг» за участі 

30 представників громадських організацій та сільськогосподарських 

підприємств. 

Захід виконується 

- - не потребує 

фінансування 

департаменти 

обласної 

державної 

адміністрації: 

ЕРтаЗЕД; агро 

промислового 

розвитку 

8) надання 

практичної та 

консультативної 

допомоги у 

написанні бізнес-

планів та поданні 

заявок для участі у 

2021-2023 

роки 

Протягом року громадською організацією «Агенція місцевого 

розвитку м. Щастя» (далі – ГО «АМР м. Щастя») та Кремінською 

районною ГО «Кремінська бізнес-асоціація» надано практичну 

допомогу у написанні бізнес-планів 14 підприємцям. 

З 30.11 по 03.12.2021 в рамках проєкту «EU4Business: 

конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, що 

- 21,0 власні кошти 

ГО 

ГО «АМР 

м. Щастя»  



5 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Стан виконання 

Сума витрачених 

у звітному періоді 

коштів, тис. грн 
Джерела 

фінансування 
Виконавці 

бюджетні 
поза 

бюджетні 

міжнародних 

грантових конкурсах 

фінансується Європейським Союзом (далі – ЄС) та урядом 

Німеччини, проходив «Онлайн-ярмарок грантів. Залучення 

зовнішнього фінансування для МСП. Консультації з представниками 

міжнародних організацій», який проведено БО «Благодійний фонд 

Реалізації ідей». В рамках заходу для учасників відбувся навчальний 

онлайн-тренінг «Як підготувати якісну заявку».  

Спеціалістами Сєвєродонецького та Старобільського 

консалтингових центрів надано 817 індивідуальних та 79 групових 

консультацій з питань організації та провадження підприємницької 

діяльності. 

У хаб-центрі «Від ідеї до успіху для сільських мешканців», що діє 

на базі Новопсковського центру зайнятості, проведено 12 засідань з 

питань навчання, перенавчання або підвищення кваліфікації за 

участі 211 мешканців ТГ та майстер-класи «Від хобі до бізнесу мрії» 

для учнівської молоді. 

У Лисичанському та Кремінському центрах зайнятості 

функціонують студії підтримки та супроводу безробітних 

«Бізне$тарт», діяльність яких спрямована на надання знань щодо 

започаткування та ведення бізнесу. 

Захід виконується 

2. 1) поновлення роботи 

Комітету 

підприємців малого 

та середнього бізнесу 

при Луганської 

регіональної торгово-

промислової палати 

(далі – ЛРТПП) 

2022 рік Не настав строк виконання заходу - - не потребує 

фінансування 

ЛРТПП 

2) організація 

проведення засідань 

Комітету підприємців 

малого та середнього 

бізнесу при ЛРТПП 

2022-2023 

роки 

Не настав строк виконання заходу - - не потребує 

фінансування 

ЛРТПП 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Стан виконання 

Сума витрачених 

у звітному періоді 

коштів, тис. грн 
Джерела 

фінансування 
Виконавці 

бюджетні 
поза 

бюджетні 

3) розширення 

інфраструктури 

підтримки 

підприємництва в 

рамках реалізації 

проєкту «Мережа 

НГО – центрів 

підтримки бізнесу» 

2022-2023 

роки 

Не настав строк виконання заходу - - інші Департамент 

ЕРтаЗЕД, 

районна 

ГО «Кремінська 

бізнес-асоціація» 

4) проведення 

навчання 

консультантів центрів 

підтримки бізнесу у 

«Школі радників 

малого бізнесу» 

2022-2023 

роки 

Не настав строк виконання заходу - - інші районна 

ГО «Кремінська 

бізнес-асоціація» 

5) активізація роботи  

регіональної ради 

підприємців при 

облдержадміністрації 

2021-2023 

роки 

При облдержадміністрації створена регіональної ради 

підприємців при облдержадміністрації (далі – РРП), яка є 

консультативно-дорадчим органом.  

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.10.2021 

№ 662 затверджено новий склад РРП. 

17.12.2021 відбулося перше засідання РРП, на якому було обрано 

голову, його першого заступника та заступника, затверджено 

регламент роботи ради, обговорено організаційні питання. 

Захід виконується 

- - не потребує 

фінансування 

Департамент 

ЕРтаЗЕД 

6) ведення Реєстру 

інфраструктури 

підтримки 

підприємництва 

Луганської області 

2021-2023 

роки 

В області сформована інфраструктура підтримки 

підприємництва, яка станом на 01.01.2022 представлена 

36 об’єктами, з них: 9 бізнес-центрів, 17 кредитних спілок, 

9 інформаційно-консультаційних установ та Луганське відділення 

Українського державного фонду підтримки фермерських 

господарств. 

Крім того, створено 37 громадських організацій підприємців, із 

них 8 зареєстровані на регіональному рівні. 

- - не потребує 

фінансування 

Департамент 

ЕРтаЗЕД 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Стан виконання 

Сума витрачених 

у звітному періоді 

коштів, тис. грн 
Джерела 

фінансування 
Виконавці 

бюджетні 
поза 

бюджетні 

У 2021 році у партнерстві ПРООН за фінансової підтримки ЄС 

створено Громадську спілку «Кластер легкої промисловості 

Луганської області», до складу якої увійшли підприємці та 

представники 16 підприємств легкої промисловості області. 

Реєстр інфраструктури підтримки підприємництва щокварталу 

оновлюється та розміщується  на  вебсторінці Департаменту 

ЕРтаЗЕД у підрозділі «На допомогу підприємцю» розділу 

«Підприємництво». 

07.12.2021 у м. Кремінна відбулось урочисте відкриття 

Проєктного офісу в рамках реалізації Проєкту 3В Світового банку. 

Метою впровадження моделі проєктно-орієнтованого управління 

розвитком Кремінської громади є об’єднання дрібних фермерських 

господарств, одноосібників з метою залучення інвестиційних коштів 

та програм для створення кластерів, придбання відповідного 

сільськогосподарського обладнання. 

Захід виконується 

7) сприяння 

створенню 

регіональних 

кредитних спілок 

2022-2023 

роки 

Не настав строк виконання заходу - - не потребує 

фінансування 

Департамент 

ЕРтаЗЕД 

3. 1) координація дій 

щодо розширення 

мережі ЦНАП 

2021-2023 

роки 

В регіоні на 31.12.2021 діяли 22 центри надання 

адміністративних послуг (далі – центри). 

У 2021 році трансформовано 3 центри при райдержадміністраціях 

до центрів відповідних органів місцевого самоврядування. Разом із 

тим, органами місцевого самоврядування створено і відкрито 

5 нових центрів, 77 віддалених робочих місць адміністраторів 

центрів (далі – ВРМ) та 1 територіальний підрозділ. 

Завдяки міжнародній технічній допомозі для 3-х громад області 

придбано та передано 3 мобільні центри, один з них на 2 робочих 

місця придбано у рамках реалізації програми «U-LEAD з Європою» 

за фінансової підтримки ЄС, два центри на 4 робочих місця – ПРООН 

за підтримки Уряду Канади. 

6 677,1 

 
державний 

бюджет 

5 151,3 
 

місцеві 

бюджети 
1 525,8 

29 024,0 кошти Уряду 

Канади у 

рамках 

реалізації 

ПРООН;  

кошти ЄС у 

рамках 

реалізації 

Програми 

розвитку «U-

LEAD з 

Європою» 

Департамент 

ЕРтаЗЕД 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Стан виконання 

Сума витрачених 

у звітному періоді 

коштів, тис. грн 
Джерела 

фінансування 
Виконавці 

бюджетні 
поза 

бюджетні 

Протягом року через центри області, їх ВРМ та мобільні центри 

суб’єктам звернення надано майже 497 тис. адміністративних 

послуг. В середньому за місяць надавалося 41,4 тис. 

адміністративних послуг. 

Захід виконується 

2) проведення 

щорічних обласних 

конкурсів «Кращий 

центр надання 

адміністративних 

послуг» та «Кращий 

адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

послуг» 

2022-2023 

роки 

Не настав строк виконання заходу - - не потребує 

фінансування 

Департамент 

ЕРтаЗЕД 

Інформаційно-консультаційна підтримка та популяризація підприємництва 

4. 1) організація та 

проведення 

конференцій, 

навчальних та 

практичних 

семінарів, лекцій, 

тренінгів, вебінарів, 

засідань «круглого 

столу», робочих 

нарад за участю 

суб’єктів МСП. 

Залучення суб’єктів 

МСП до участі у 

заходах, які 

проводяться за 

межами області 

2021-2023 

роки 

З метою стимулювання розвитку професійних навичок, 

самостійності, пізнавальної активності підприємців проведено 

53 заходи (у IV кварталі – 9): 2 конференції, 17 семінарів-тренінгів, 

2 тренінги, нараду, прес-брифінг, презентацію та 29 онлайн-

заходів: 6 конференцій, 6 семінарів, 5 вебінарів, 4 онлайн-тренінги, 

засідання робочої групи та 7 «круглих столів». 

Міністерством освіти і науки України за фінансової підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) проведено 

5 конференцій, під головуванням очільника області – науково-

практичний семінар «День поля 2021», заступником директора 

Департаменту ЕРтаЗЕД – прес-брифінг на тему: «Про стан та 

підтримку малого і середнього підприємництва в Луганській 

області», Департаментом агропромислового розвитку – 11 заходів 

для представників аграрного сектору,  

ГО «АМР м. Щастя» – 6 заходів та ОМС – 6 заходів. 

Луганським національним аграрним університетом (далі – 

ЛНАУ) проведено Міжнародну науково-практичну конференцію 

- - не потребує 

фінансування 

департаменти 

обласної 

державної 

адміністрації:  

ЕРтаЗЕД; агро 

промислового 

розвитку; 

ЛНАУ; 

ДП «Луганськ 

стандарт- 

метрологія» 



9 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Стан виконання 

Сума витрачених 

у звітному періоді 

коштів, тис. грн 
Джерела 

фінансування 
Виконавці 

бюджетні 
поза 

бюджетні 

«Аграрна освіта: минуле, сучасне, майбутнє» та 4 онлайн-круглих 

столів «Дуальна освіта – дієве партнерство!», спеціалістами 

ДП «Луганський регіональний науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації» (далі – 

ДП «Луганськстандартметрологія») – 16 заходів у сфері харчової 

промисловості, Головним управлінням Держпродспоживслужби в 

Луганській області – онлайн-семінар на тему: «Забезпечення якості 

та безпечності молока, що вводиться в обіг: нові вимоги та 

можливості для Луганської та Донецької областей», Регіональним 

відділенням Фонду державного майна України по Донецькій та 

Луганській областях – вебінар «Оренда державного майна за новими 

правилами». 

У IV кварталі: 

ЛНАУ організував Міжнародну науково-практичну конференцію 

«Аграрна освіта: минуле, сучасне, майбутнє», присвячену 100-річчю 

ЛНАУ, у якій взяли участь викладачі, здобувачі вищої освіти, 

дослідники та представники підприємств (20 осіб), зацікавлені в 

розвитку аграрного сектору української економіки; 

спеціалістами ДП «Луганськстандартметрологія» у сфері 

харчової промисловості проведено 4 заходи за участі 108 осіб: 

вебінар в рамках інформаційно-просвітницької кампанії, 

започаткованої Міністерством економіки України; 

3 онлайн тренінги в рамках спільної ініціативи «Серія 

антикризових заходів для потенційних та діючих суб’єктів 

підприємницької діяльності Луганської області щодо налагодження 

та активізації роботи в умовах дії карантинних заходів». Спільну 

ініціативу запроваджено ЛРТПП, Головним управлінням 

Держпродспоживслужби у Луганській області, 

ДП «Луганськстандартметрологія», Луганським національним 

університетом ім. Тараса Шевченка (далі – ЛНУ) та реалізовано 

ПРООН за фінансової підтримки ЄС; 

ОМС проведено 4 заходи: 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Стан виконання 

Сума витрачених 

у звітному періоді 

коштів, тис. грн 
Джерела 

фінансування 
Виконавці 

бюджетні 
поза 

бюджетні 

за ініціативою ПрАТ «Мічурінське» − онлайн-конференцію 

(04.11.2021) з метою налагодження співпраці з громадянами 

одноосібниками, які займаються розвитком овочівництва та 

ягідництва, для створення сільськогосподарського обслуговуючого 

кооперативу на території с. Райгородка Щастинського району; 

Лисичанською міською ВЦА – презентацію (21.12.2021) 

можливостей створення енергетичних кооперативів за участі 

представників служб житлово-комунальних господарств міста та 

зацікавлених представників бізнесу (8 осіб), під час якої учасники 

розглянули нові можливості, обговорили економічні переваги, 

проаналізували закордонний досвід впровадження кооперативних 

зв’язків в енергетичній сфері; 

Біловодською селищною радою – 2 семінари: щодо здійснення 

підприємницької діяльності в умовах карантинних обмежень 

(05.11.2021) та застосування реєстраторів розрахункових операцій 

та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій 

(28.12.2021) за участю представників державних органів влади. 

Захід виконується 

2) проведення 

навчально-

інформаційних 

заходів щодо 

можливостей 

грантових конкурсів 

2021-2023 

роки 

ГО «АМР м. Щастя» проведено 6 інформаційних заходів щодо 

відкриття власної справи за рахунок грантової фінансової допомоги, 

участь у яких взяли 65 осіб. 

Захід виконується 

- 17,0 власні кошти 

ГО 

ГО «АМР 

м. Щастя»  

3) консультування 

суб’єктів малого та 

середнього бізнесу з 

питань ведення 

бухгалтерського 

обліку, подання 

податкової звітності 

2021-2023 

роки 

ГО «АМР м. Щастя» надано 65 індивідуальних консультацій  

підприємцям з питань сплати податків, подання відомостей про 

кінцевих власників-бенефіціарів до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та подання звітності до 

контролюючих органів. 

Захід виконується 

- 40,4 власні кошти 

ГО 

ГО «АМР 

м. Щастя» 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Стан виконання 

Сума витрачених 

у звітному періоді 

коштів, тис. грн 
Джерела 

фінансування 
Виконавці 

бюджетні 
поза 

бюджетні 

4) надання 

консультаційних 

послуг з питань 

стандартизації, 

метрології, 

підтвердження та 

оцінки відповідності 

2021-2023 

роки 

Для підвищення кваліфікації персоналу підприємств регіону, 

опанування нових вимог законодавства у сфері стандартизації, 

метрології, сертифікації та оцінки відповідності спеціалістами 

ДП «Луганськстандартметрологія» надано суб’єктам МСП 

126 консультацій.  

Захід виконується 

- - не потребує 

фінансування 

ДП «Луганськ 

стандарт 

метрологія» 

5) надання 

консультацій діючим 

та майбутнім 

роботодавцям щодо 

ведення 

підприємницької 

діяльності 

консалтинговими 

центрами, які 

функціонують на базі 

центрів зайнятості 

області 

2021-2023 

роки 

Спеціалістами Сєвєродонецького та Старобільського 

консалтингових центрів проведено 314 заходів, в яких взяли участь 

1 220 роботодавців та 1 120 безробітних, щодо ризиків нелегальної 

зайнятості, дотримання трудового законодавства, працевлаштування 

соціально незахищених категорій населення, обслуговування 

банківських рахунків, послуг служби зайнятості. 

Протягом грудня фахівці центрів зайнятості та Східного 

міжрегіонального управління Держпраці шляхом проведення як 

онлайн консультацій, так і при особистому прийомі, звертали 

особливу увагу роботодавців на зміни до Закону України «Про 

рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі. 

Для налагодження партнерських стосунків з роботодавцями та 

оперативного підбору працівників фахівці служби зайнятості 

відвідали 170 підприємств. 

Захід виконується 

- - не потребує 

фінансування 

ЛОЦЗ 

6) інформаційна 

підтримка розділів 

«Підприємництво» та 

«Зовнішньо 

економічна 

діяльність» на 

вебсторінці 

Департаменту 

офіційного сайту 

обласної державної 

адміністрації 

2021-2023 

роки 

На офіційному вебсайті облдержадміністрації та вебсторінці 

Департаменту ЕРтаЗЕД постійно оновлюється інформація в 

розділах: «Підприємництво» та «Зовнішньоекономічна діяльність».  

Розділ «Підприємництво» містить для підприємницьких структур 

необхідну та корисну інформацію. Протягом звітного періоду 

розміщено 9 інформаційних повідомлень про консультаційну 

підтримку, роз’яснення діючого законодавства  

(у IV кварталі – 4), та 9 повідомлень про можливу участь суб’єктів 

МСП у форумах, виставках, тренінгах, семінарах, онлайн-навчанні 

(у IV кварталі – 1). 

- - не потребує 

фінансування 

Департамент 

ЕРтаЗЕД 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Стан виконання 

Сума витрачених 

у звітному періоді 

коштів, тис. грн 
Джерела 

фінансування 
Виконавці 

бюджетні 
поза 

бюджетні 

Окремі розділи з питань підприємницької діяльності створені та 

оновлюються на офіційних вебсайтах органів місцевого 

самоврядування. 

В розділі «Зовнішньоекономічна діяльність» протягом року 

розміщено 7 інформаційних повідомлень щодо вимог до якості 

експортованої продукції та пошуку потенційних закордонних 

партнерів. Крім того, з метою охоплення якомога ширшої аудиторії 

інформація розміщувалася на Facebook-сторінці: 38 інформаційних 

повідомлень для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Захід виконується 

7) ведення Реєстру 

вільних приміщень 

комунальної та 

державної власності 

в Луганській області 

2021-2023 

роки 

Департаментом ЕРтаЗЕД щоквартально оновлюється обласний 

реєстр вільних приміщень державної та комунальної власності 

виробничого та невиробничого призначення, який розміщено на 

власній вебсторінці у розділі «Підприємництво» (підрозділ «На 

допомогу підприємцю»). 

Станом на 01.01.2022 налічувалось 192 вільні нежитлові 

приміщення державної та комунальної власності загальною площею 

33,7 тис. м². 

Протягом року підприємницьким структурам передано в оренду 

305 приміщень загальною площею 57,6 тис. м². 

Захід виконується 

- - не потребує 

фінансування 

Департамент 

ЕРтаЗЕД 

8) формування бази 

даних вільних 

земельних ділянок з 

визначенням 

промислового 

призначення 

2021-2023 

роки 

Департаментом ЕРтаЗЕД щоквартально оновлюється база даних 

інвестиційних ресурсів області «Зручно. INVESTBASE» (далі – база 

«Зручно. INVESTBASE»), яка розміщена на офіційному сайті 

облдержадміністрації. Станом на 31.12.2021 онлайн-ресурс містив 

інформацію про 58 інвестиційно привабливих земельних ділянок, з 

яких 6 – землі промислового призначення. 

Захід виконується 

- - не потребує 

фінансування 

Департамент 

ЕРтаЗЕД 

5. 1) демонстрації 

успішних бізнес-

проєктів та практик 

суб’єктів МСП 

2021-2023 

роки 

Відео-матеріали про успішні бізнес-практики транслюються на 

мультимедійному LED-екрані, що змонтований на будівлі 

облдержадміністрації. 

Під час проведення масових заходів центрами зайнятості області 

здійснюється відео-демонстрація роликів у великому форматі щодо 

- - не потребує 

фінансування 

департаменти 

обласної 

державної 

адміністрації: 

ЕРтаЗЕД; 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Стан виконання 

Сума витрачених 

у звітному періоді 

коштів, тис. грн 
Джерела 

фінансування 
Виконавці 

бюджетні 
поза 

бюджетні 

діяльності підприємств та приватних підприємців, які діляться 

успішним веденням справ. 

В рамках інформаційної кампанії «Схід економічних 

можливостей» USAID на офіційному сайті облдержадміністрації, в 

друкованих ЗМІ висвітлюються історії успішних підприємців. 

Крім того, за підтримки ПРООН створено відео-ролики 

діяльності успішних підприємців, які демонструються у прямому 

ефірі в мережі Facebook. 

Разом із тим менторська та освітня допомога підприємцям на 

сході України надається проєктом USAID: 

бджолярі Міловської ТГ і Біловодської ТГ отримали пільгові 

кредити на покупку обладнання та бджолосімей, підприємець з 

Попаснянської ТГ готує партію меду для експорту до Японії; 

ТОВ «ТОП Лідер» з м. Сватове, яке виготовляє крем-халву 

торгової марки «La Stella», ПП «Старобільський завод продтоварів», 

ПП «Добра пекарня» з смт Станиця Луганська розширили бізнес та 

впровадили HACCP – систему безпечності харчових продуктів на 

виробництві; 

кооператив «Овочі станичників» закуповує джмелів для 

запилення рослин, торф, що прискорює ріст розсади, насіння 

різноманітних культур в Нідерландах, Естонії, Японії та Голандії; 

учні Кризької школи Марківської ТГ створили соціальне шкільне 

підприємство, створюють та продають вироби з дерева; 

ТОВ «Рубіжанська панчішна мануфактура» отримало грант для 

розширення бази верстатів та виготовлення нової продукції преміум-

класу; 

підприємець з м. Лисичанськ отримав обладнання – автомат для 

виготовлення кишень, зараз відшиває колекцію одягу для відомого 

українського дизайнера Andre Tan. 

Консультування, супроводження бізнесу та можливість 

придбавати техніку/обладнання в рамках проєкту USAID дозволяє 

підприємцям вирощувати/виробляти конкурентоспроможну 

продукцію та розширяти мережу споживачів. 

масових 

комунікацій  
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Стан виконання 

Сума витрачених 

у звітному періоді 

коштів, тис. грн 
Джерела 

фінансування 
Виконавці 

бюджетні 
поза 

бюджетні 

Захід виконується 

2) проведення 

урочистих заходів, 

присвячених Дню 

підприємця 

2021-2023 

роки 

03 вересня в облдержадміністрації відбулися урочистості, 

присвячені Дню підприємця, під час яких 22 підприємці нагороджено 

відзнаками облдержадміністрації за досягнуті успіхи у праці, 

значний особистий внесок у розвиток регіону та високий 

професіоналізм. 

З нагоди Дня підприємця відповідні заходи проводили ОМС: 

Новопсковська селищна рада ‒ захід «Кава з головою» для 

підприємців; 

Старобільська міська рада спільно з центром зайнятості ‒ 

«Круглий стіл» за участю 10 найактивніших підприємців міста; 

Лисичанська та Рубіжанська міські ради ‒ урочисті заходи, під 

час яких вручено нагороди кращим підприємцям. 

Захід виконується 

- - не потребує 

фінансування 

Департамент 

ЕРтаЗЕД 

3) проведення 

засідання «круглого 

столу» за участю 

представників 

бізнесу в рамках 

Європейського 

тижня малого і 

середнього 

підприємництва 

2021-2023 

роки 

В рамках Європейського тижня малого і середнього 

підприємництва та загальноєвропейської кампанії зі сприяння 

підприємництву в Європі на майданчиках фонду Василя 

Хмельницького K.FUND відбулась (25.11.2021) онлайн-конференція 

«День малого і середнього підприємництва», до якої долучились 

12 підприємців з Луганщини. Програма заходу включала чотири 

онлайн-сесії, було розглянуто нові можливості для розвитку малого 

і середнього підприємництва, питання щодо пошуку нових ринків, 

рішень, партнерів, відбудови бізнес-процесів. 

Захід виконується 

- - не потребує 

фінансування 

Департамент 

ЕРтаЗЕД 

Навчання, підготовка та перепідготовка кадрів для сфери підприємництва 
6. 1) організація 

професійного 

навчання безробітних 

за навчальними 

планами та 

програмами, що 

сприяють розвитку 

малого 

2021-2023 

роки 

Центрами зайнятості області проводилася робота з формування 

груп з числа безробітних громадян на навчання для самостійної 

зайнятості та подальшого працевлаштування у сфері малого бізнесу. 

У 2021 році за курсом «Основи бізнес-планування» направлено на 

навчання 4 особи, на навчання за професіями, що сприяють 

започаткуванню власної справи, − 192 безробітні особи. 

Захід виконується 

- 548,6 кошти 

ФЗДССУВБ 

ЛОЦЗ  
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Стан виконання 

Сума витрачених 

у звітному періоді 

коштів, тис. грн 
Джерела 

фінансування 
Виконавці 

бюджетні 
поза 

бюджетні 

підприємництва та 

започаткуванню 

власної справи 

2) проведення 

тренінгів з орієнтації 

на підприємницьку 

діяльність та 

презентацій 

професій, пов’язаних 

із самозайнятістю та 

започаткуванням 

власної справи 

2021-2023 

роки 

З метою масового інформування громадян про можливість 

займатися підприємницькою діяльністю центрами зайнятості області 

проведено 250 інформаційних заходів для 2 420 осіб: 62 семінари 

«Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес» та 188 групових 

заходів «Презентація послуг з професійного навчання». 

Крім того, проведено 659 онлайн-вебінарів для 7 317 безробітних, 

під час яких окремим блоком надається інформація про можливість 

започаткування власної справи. 

Фахівцями міських та районних центрів зайнятості проведено 

296 виїзних заходів до ТГ за участю 4 648 мешканців для 

інформування їх про послуги державної служби зайнятості, 

консультування з питань пошуку роботи, започаткування власної 

справи.  

В рамках співпраці з міжнародними партнерами на базі центрів 

зайнятості проведено: 

за підтримки ПРООН − 4 онлайн-заходи «Ярмарки вакансій» для 

інвалідів та молоді, 105 онлайн-співбесід з претендентами на 

вакансії; 

за сприяння проєкту USAID − 8 дводенних тренінгів для 

самозайнятих жінок із сільської місцевості, 2 дводенних тренінги, 

одноденні групові та індивідуальні консультації серед власників 

мікро-бізнесу та підприємців-початківців; 

в рамках проєкту «Зміцнення здоров’я, стійкості громад та засобів 

до існування в Донецькій та Луганській областях» Міжнародного 

Благодійного Фонду «Caritas Ukraine ICF» − 6 тренінгів з розвитку 

підприємницьких навичок для осіб, які бажають започаткувати 

власну справу. 

В закладах професійно-технічної освіти проведено 55 заходів:  

(35 тренінгів, 7 практичних занять, 2 конференції, 4 семінари, 2 

- - не потребує 

фінансування 

ЛОЦЗ  
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Стан виконання 

Сума витрачених 

у звітному періоді 

коштів, тис. грн 
Джерела 

фінансування 
Виконавці 

бюджетні 
поза 

бюджетні 

лекції, зустріч, 2 диспути, перегляд фільму та міський захід) з питань 

ведення підприємницької діяльності для 830 здобувачів освіти.  

В закладах вищої освіти: Східноукраїнський національний 

університет імені В. Даля (далі – СУНУ) та ЛНУ провели 19 заходів 

(5 тренінгів, 2 семінари, 3 вебінари, презентацію, практикум, зустріч, 

лекцію, 3 засідання, групову консультацію та онлайн-тестування), 

залучивши до участі 392 особи. 

В рамках проєкту «Стартап школа Sikorsky Challenge: сприяння 

інноваційному розвитку та підприємницькій діяльності стартапів в 

цільових університетах Донецької та Луганської областей», який 

реалізується за підтримки проєкту USAID, СУНУ проведено 

12 заходів (9 тренінгів, 2 семінари, конкурс стартапів) за участі 216 

осіб. 

Захід виконується 

3) організація 

навчальних 

семінарів, тренінгів з 

підготовки фахівців у 

сферах зовнішньо 

економічної 

діяльності та якості 

2021-2023 

роки 

ЛНУ співпрацює з Лодзинським університетом (Лодзь, 

Республіка Польща) щодо міжнародних економічних відносин між 

країнами та спільних інвестицій. В рамках такої діяльності 

організовано 2 заходи.  

В ІV кварталі проведено VII українсько-польський семінар з 

питань імплементації бізнесом Луганської та Донецької областей 

норм і стандартів ЄС (17.12.2021). 

ЛРТПП для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності провела 

8 заходів.  

З 07.10 по 10.12.2021 для 258 представників 64 суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності проведено 7 онлайн тренінгів в 

рамках спільної ініціативи «Серія антикризових заходів для 

потенційних та діючих суб’єктів підприємницької діяльності 

Луганської області щодо налагодження та активізації роботи в 

умовах дії карантинних заходів». 

Захід виконується 

- - не потребує 

фінансування 

ЛРТПП  

Посилення конкурентоспроможності та інвестиційного потенціалу малого і середнього бізнесу 

7. 1) організація 

проведення форумів, 

2021-2023 

роки 

Для залучення суб’єктів господарювання до участі у виставкових 

заходах, форумах, що проводяться в Україні та за її межами, на 

- - інші департаменти 

обласної 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Стан виконання 

Сума витрачених 

у звітному періоді 

коштів, тис. грн 
Джерела 

фінансування 
Виконавці 

бюджетні 
поза 

бюджетні 

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 

вебсторінці Департаменту ЕРтаЗЕД в розділі «Виставкова 

діяльність» опубліковано переліки заходів виставково-ярмаркової 

діяльності в Україні та за кордоном у 2021 році. 

Суб’єкти МСП брали участь у: першому фестивалі «Мандруй 

Україною» (м. Київ), форумі з соціального підприємництва, 

2 виставках національного значення: виставці-фестивалі 

«AGROSHOW UKRAINE» (м. Черкаси), бізнес-виставці «Схід-

Експо 2021» (м. Київ), виставці-ярмарці регіонального значення 

«Дари Луганщини» (м. Сєвєродонецьк) та 6 виставках-ярмарках 

місцевого рівня у містах: Кремінна, Старобільськ та смт Станиця 

Луганська. 

У IV кварталі за підтримки ПРООН відбулась бізнес-виставка 

«Схід-Експо 2021» (13-14.10.2021, м. Київ), де потенціал Луганської 

області представили 22 суб’єкти господарської діяльності. Протягом 

двох днів транслювалась офлайн-виставка наживо – на платформах 

ПРООН: сторінках Facebook, YouTube, у розділі «Онлайн-виставка» 

на сайтах «Схід-Експо» та Дія.Бізнес. 

Представники Департаменту ЕРтаЗЕД спільно із суб’єктами 

соціального підприємництва (5 підприємців) взяли участь у 

дводенному Форумі з соціального підприємництва та корпоративної 

соціальної відповідальності (17-18.11.2021, м. Харків), який відбувся 

за підтримки проєкту «Економічна підтримка Східної України» 

USAID у співпраці з ГО SILab Ukraine. Метою заходу є – визначення 

пріоритетних векторів розвитку екосистеми для соціального 

підприємництва східного регіону України.  

Захід виконується 

державної 

адміністрації:  

ЕРтаЗЕД; агро 

промислового 

розвитку 

2) формування кейсу 

інвестиційних 

проєктів 

(пропозицій) 

2021-2023 

роки 

Департаментом ЕРтаЗЕД сформовано Реєстр інвестиційних 

пропозицій Луганської області, який налічує 22 комерційні проєкти.  

Захід виконується 

- - не потребує 

фінансування 

Департамент 

ЕРтаЗЕД 

3) актуалізація, 

виготовлення та 

поширення 

2021-2023 

роки 

Департаментом ЕРтаЗЕД спільно з ПРООН актуалізовано 

Інвестиційний паспорт Луганської області, який оприлюднено в базі 

- - не потребує 

фінансування 

Департамент 

ЕРтаЗЕД 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Стан виконання 

Сума витрачених 

у звітному періоді 

коштів, тис. грн 
Джерела 

фінансування 
Виконавці 

бюджетні 
поза 

бюджетні 

Інвестиційного 

паспорта Луганської 

області на паперових 

носіях та в 

електронному 

форматі 

(українською та 

англійською мовами) 

«Зручно. INVESTBASE» та на власній вебсторінці у розділі 

«Інвестиційна діяльність». 

Захід виконується 

8. 1) оновлення та 

поширення каталогу 

експортної продукції 

підприємств області 

2021-2023 

роки 

Для підвищення іміджу Луганщини та рівня поінформованості 

світової співдружності про експортні можливості регіону 

Департаментом ЕРтаЗЕД оновлено Каталог експортної продукції 

підприємств області (українською та англійською мовами). 

Протягом року каталог надіслано для подальшого поширення до 

Ради експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ 

України, посольств України в Болгарії, Румунії, Молдові, 

Словаччині, Чехії, Угорщині, Франції, Польщі, Португалії, Латвії, 

Австрії, Королівстві Данії, Королівстві Іспанії, Фінляндській 

Республіці, Китайській Народній Республіці, Грузії, Вірменії, 

Азербайджані, Республіці Казахстан, Республіці Узбекистан, 

Турецькій Республіці, Міністерства з питань стратегічних галузей 

промисловості України, Міністерства економіки України та ЛРТПП.  

Захід виконується 

- - не потребує 

фінансування 

Департамент 

ЕРтаЗЕД 

2) організація 

проведення засідань 

Комітету зі сприяння 

зовнішньо 

економічній 

діяльності при 

ЛРТПП 

2021-2023 

роки 

Члени Комітету зі сприяння зовнішньоекономічній діяльності при 

ЛРТПП провели 2 онлайн-засідання, за результатами яких до 

Торгово-промислової палати України підготовлені звернення щодо 

опрацювання з відповідними державними органами нагальних 

питань. 

Захід виконується 

- - не потребує 

фінансування 

ЛРТПП 

3) здійснення 

щорічного 

опитування 

експортерів щодо 

2021-2023 

роки 

У листопаді 2021 року в онлайн-режимі проведено опитування 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яке включало питання 

щодо користування послугами ТПП при здійсненні експортних 

- - не потребує 

фінансування 

ЛРТПП 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Стан виконання 

Сума витрачених 

у звітному періоді 

коштів, тис. грн 
Джерела 

фінансування 
Виконавці 

бюджетні 
поза 

бюджетні 

проблемних питань у 

веденні зовнішньо 

економічної 

діяльності та 

можливих шляхів їх 

вирішення 

операцій та доступу до тестової версії електронного оформлення 

сертифікатів походження. 

Відповіді суб’єктів господарювання були проаналізовані. 

Бачення бізнесу щодо інструментів електронної взаємодії з 

експертами ТПП при підтвердженні країни походження товару, а 

саме, недоліки, виявлені під час тестування програми  

«Е-сертифікати», були направлені до ТПП України для 

узагальнення, вивчення та доопрацювання. 

Захід виконується 

Всього: 36 497,9   

обласний бюджет 0   

державний бюджет 5 151,3   

бюджети районів, територіальних громад 1 525,8   

інші джерела, в т.ч.: 29 820,8   

кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 718,4   

кошти ГО «Агенція місцевого розвитку» м. Щастя 78,4   

кошти Уряду Канади у рамках реалізації ПРООН та кошти ЄС у рамках реалізації Програми розвитку  

«U-LEAD з Європою» 

29 024,0 
  

 


