
 

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: І півріччя 2021 року 
 

№ 

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 01.04.2021, базу 

даних фінансово-кредитних установ з переліком їх послуг 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, які діють на території області. 

Інформація щодо проведення конкурсних відборів на отримання 

грантів для розвитку бізнесу та міжнародної технічної допомоги 

розміщується на вебсторінці Департаменту ЕРтаЗЕД у розділах 

«Підприємництво», «Регіональна рада підприємців при 

облдержадміністрації», доводиться до відома суб’єктів МСП на їх 

електронні скриньки. З початку року на власній вебсторінці 

розміщено 5 повідомлень, у ІІ кварталі – 1. 

- - не потребує 

фінансування 

департаменти 

обласної 

державної 

адміністрації: 

ЕРтаЗЕД; агро 

промислового 

розвитку; 

утримання 

мережі 
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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 

Керівництво Біловодської територіальної громади та 

представники Данської ради у справах біженців (DRC) провели 

(01.06.2021) робочу нараду з обговорення актуальних напрямків 

участі суб’єктів МСП у діючих грантових програмах. Завдяки 

грантовій підтримці DRC в поточному році на території громади 

розпочато реалізацію декількох проєктів: 

започатковано роботу медійного Центру професійного 

розвитку Біловодського районного центру зайнятості, який 

сприятиме створенню умов для розвитку кар’єри, організації 

неформального навчання, підвищенню ділової та підприємницької 

активності клієнтів центру зайнятості тощо; 

з підтримки підприємства, що займається купівлею надлишків 

сільськогосподарської продукції у населення, з подальшою його 

переробкою; 

з надання мікро грантів на підтримку сільськогосподарського 

сектору з вирощування овочів, птахівництва та тваринництва; 

у сфері поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ): 

діючий ФОП розширює свій бізнес, встановлює розділові 

контейнери для збору пластику, скла та паперу. Підписана офіційна 

угода з керівництвом громади з охоплення всіх 33 населених 

пунктів громади з організації роздільного збору ТПВ; 

з липня поточного року почала працювати безоплатна 

юридична допомога для місцевого населення та внутрішньо 

переміщених осіб. 

18.05.2021 відбулась онлайн-презентація можливостей програми 

TASP з підтримки східноукраїнських МСБ у залученні фінансування, 

яка реалізується компанією Ernst & Young (EY) в рамках проєкту 

USAID «Економічна підтримка Східної України». Основним 

завданням програми TASP є консультаційна підтримка МСП для 

допомоги їм в отриманні боргового та акціонерного фінансування 

нових інвестиційних проєктів з боку українських та міжнародних 

інвесторів. За результатами конкурсу вже відібрано 6 компаній-

фіналістів (та ще 6 до резервного пулу), це суб’єкти МСП із дуже 

різноманітних секторів економіки східних областей країни. 

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 

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 січня-червня 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 власній вебсторінці та 

розсилається безпосередньо на e-mail суб’єктів підприємництва. 

За період реалізації (з 01.02.2020) програми понад 120 суб’єктів 

мікро- та малого підприємництва Луганщини отримали кредити за 

пільговими відсотками на суму 509 млн грн, з початку 2021 року – 

450 млн грн (у ІІ кварталі 2021 року – 255 млн грн). Найбільше 

кредитів надано на подолання наслідків кризових явищ в період 

пандемії підприємцям, що здійснюють діяльність у сільському 

господарстві, сфері торгівлі та промисловості. 

Захід виконується 

- - не потребує 

фінансування 

Департамент 

ЕРтаЗЕД, 

АТ «Ощадбанк», 

АТ КБ 

«ПриватБанк» 

6) проведення 

засідання «круглого 

столу» на тему: 

«Ярмарок кредитів» 

2021-2023 

роки 

Проведення засідання «круглого столу» на тему: «Ярмарок 

кредитів» заплановано на ІІ півріччя поточного року 

- - не потребує 

фінансування 

Департамент 

ЕРтаЗЕД, 

АТ «Ощадбанк», 

АТ КБ 

«ПриватБанк» 

7) залучення 

суб’єктів МСП до 

участі у навчальних 

міжнародних 

програмах та 

тренінгах для 

2021-2023 

роки 

В області проводиться цілеспрямована робота по створенню 

суб’єктів племінної справи у бджільництві. У рамках проєкту 

«Економічна підтримка Східної України» USAID для бджолярів 

Луганської та Донецької областей проведено (15.01.2021) відео-

конференцію на тему: «Перспективи створення племінних пасік» 

та 3 робочі наради з бджолярами (48 осіб). 

- - не потребує 

фінансування 

департаменти 

обласної 

державної 

адміністрації: 

ЕРтаЗЕД; агро 

промислового 
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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 

подальшої участі у 

грантових конкурсах 

Разом із тим, представники харчової та переробної 

промисловості взяли участь у 2 вебінарах: 

з питання безпеки продуктів харчування (01.07.2021), який 

організовано ГО «Аналітичний центр Аграрного союзу України» 

спільно з Торгово-промисловою палатою України за підтримки 

програми МАТРА Посольства Нідерландів в Україні (40 учасників); 

«Норвезький агропродовольчий ринок: виклики та можливості» 

(12.05.2021), який проведено ДУ «Офіс з просування експорту України» у 

партнерстві з Норвезько-українською торговою палатою (40 учасників). 

Захід виконується 

розвитку 

8) надання 

практичної та 

консультативної 

допомоги у 

написанні бізнес-

планів та поданні 

заявок для участі у 

міжнародних 

грантових конкурсах 

2021-2023 

роки 

Протягом І півріччя громадськими організаціями «Агенція 

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

«Кремінська бізнес-асоціація» надано практичну допомогу у 

написанні бізнес-планів 6 підприємцям. 

Спеціалісти Сєвєродонецького та Старобільського 

консалтингових центрів здійснюють супровід та надають 

консультаційну підтримку особам, які тільки планують або 

розпочали підприємницьку діяльність. У І півріччі ними надано 368 

(ІІ квартал – 138) індивідуальних та 20 групових консультацій з 

питань організації та провадження підприємницької діяльності. 

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, супровід бізнес-планів для 

участі у конкурсах на отримання грантів. 

На базі Новопсковського центру зайнятості діє хаб-центр «Від 

ідеї до успіху для сільських мешканців», яким надається інформація 

щодо бізнес-ідей, бізнес-планування, менеджменту в 

агропромисловому секторі. 

Захід виконується 

- 7,0 власні кошти 

ГО 

ГО «АМР 

м. Щастя»  

2. 1) поновлення роботи 

Комітету 

підприємців малого 

та середнього бізнесу 

2021 рік 25.02.2021 відбулося засідання Президії ЛРТПП, де обговорено 

питання щодо поновлення роботи Комітету підприємців малого та 

середнього бізнесу при ЛРТПП. Прийнято рішення від 25.02.2021 

№ 10 (9), відповідно до якого це питання буде опрацьоване з 

- - 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 

при Луганської 

регіональної торгово-

промислової палати 

(далі – ЛРТПП) 

членами палати через опитування та до 01.12.2021 будуть 

сформовані пропозиції щодо складу учасників Комітету та його 

формату роботи. 

Захід виконується 

2) організація 

проведення засідань 

Комітету підприємців 

малого та середнього 

бізнесу при ЛРТПП 

2022-2023 

роки 

Не настав строк виконання заходу - - не потребує 

фінансування 

ЛРТПП 

3) розширення 

інфраструктури 

підтримки 

підприємництва в 

рамках реалізації 

проєкту «Мережа 

НГО – центрів 

підтримки бізнесу» 

2021-2023 

роки 

За підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в рамках 

проєкту «Мережа НГО – центрів підтримки бізнесу» сформовано 

мережу центрів підтримки бізнесу на базі 18 діючих громадських 

організацій в громадах. 

Розширення зазначеної мережі планується у ІІ півріччі 

поточного року 

- - інші Департамент 

ЕРтаЗЕД, 

ГО «Кремінська 

бізнес-асоціація» 

4) проведення 

навчання 

консультантів центрів 

підтримки бізнесу у 

«Школі радників 

малого бізнесу» 

2021-2023 

роки 

В рамках проєкту «Школа радників малого бізнесу» ПРООН у 

2020 році здійснювалися заходи щодо підвищення компетенції 

фахівців, менторів, експертів центрів підтримки бізнесу, які діють 

на базі громадських організацій. 

Проведення наступних навчальних тренінгів заплановано на 

ІІ півріччя поточного року 

- - інші ГО «Кремінська 

бізнес-асоціація» 

5) активізація роботи  

регіональної ради 

підприємців при 

облдержадміністрації 

2021-2023 

роки 

При облдержадміністрації створена регіональна рада 

підприємців, яка є консультативно-дорадчим органом. Розпочато 

роботу з оновлення її складу. 

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 01.07.2021 представлена 

34 об’єктами, з них: 9 бізнес-центрів, 16 кредитних спілок, 

9 інформаційно-консультаційних установ та Луганське відділення 

Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. 

Крім того, створено 33 громадські організації підприємців, із них 

7 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 

Реєстр інфраструктури підтримки підприємництва розміщено 

на вебсторінці Департаменту ЕРтаЗЕД у підрозділі «На допомогу 

підприємцю» розділу «Підприємництво». 

Захід виконується 

3. 1) координація дій 

щодо розширення 

мережі ЦНАП 

2021-2023 

роки 

В регіоні на 30.06.2021 діяло 19 центрів надання 

адміністративних послуг (далі − центри), із них: 6 центрів 

військово-цивільних адміністрацій, 4 − міських, 8 – селищних рад 

та 1 – сільської ради. 

У процесі проведення реформи децентралізації в Україні протягом 

I півріччя ліквідовано 3 центри, трансформовано 3 центри при 

райдержадміністраціях до центрів відповідних органів місцевого 

самоврядування та створено і відкрито 2 нових центри. 

З метою наближення адміністративних послуг до громадян органами 

місцевого самоврядування створено та працюють 71 віддалене робоче 

місце адміністраторів, 49 з яких відкрито у 2021 році. 

Завдяки міжнародній технічній допомозі для 9 громад області 

придбано та передано 9 мобільних центрів: 4 − на 2 робочих місця, 

5 − на 4 робочих місця (у 2021 році – 3 мобільних центри). Всі 

мобільні центри здійснюють виїзди до населених пунктів своїх 

територіальних громад.  

Протягом І півріччя через центри області суб’єктам звернення 

надано 155 тис. адміністративних послуг, в електронному 

вигляді – 8,8. В середньому за місяць у центрах надавалося 33,5 тис. 

адміністративних послуг. 

Захід виконується 

- 6 880,0 кошти Уряду 

Канади у 

рамках 

реалізації 

ПРООН;  

кошти ЄС у 

рамках 

реалізації 

Програми 

розвитку «U-

LEAD з 

Європою» 

Департамент 

ЕРтаЗЕД 

 2) проведення 

щорічних обласних 

конкурсів «Кращий 

центр надання 

адміністративних 

послуг» та «Кращий 

адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

2021-2023 

роки 

Проведення конкурсів «Кращий центр надання адміністративних 

послуг» та «Кращий адміністратор центру надання 

адміністративних послуг» заплановано на VI квартал поточного 

року 

- - 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 

послуг» 

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 розгляду проблемних питань, стимулювання розвитку 

професійних навичок, самостійності, пізнавальної активності підприємців 

з початку року за їх участі проведено 23 заходи: конференцію, 9 семінарів-

тренінгів, нараду, та 12 онлайн-заходів (2 конференції, 5 семінарів, 

засідання робочої групи та 4 «круглих столів»). 

Міністерством освіти і науки України за фінансової підтримки 

проєкту «Економічна підтримка Східної України» USAID 

проведено 2 конференції, участь в яких взяли: науковці (Луганський 

національний аграрний університет (далі – ЛНАУ)), представники 

органів державної влади та місцевого самоврядування, керівники та 

спеціалісти аграрних підприємств (14 підприємств Луганщини), 

фермери: 

І Міжнародну науково-практичну онлайн-конференцію 

«Використання інформаційних технологій для оптимізації процесів 

виробництва сільськогосподарської продукції та управління 

підприємствами» (11-12.03.2021); 

І Міжнародну науково-практичну конференцію «Аграрна галузь 

сучасної України: проблеми та перспективи розвитку (14.05.2021, 

м. Слов’янськ), метою якої є сприяння налагодженню ділових та 

наукових контактів, обміну досвідом між науковцями та 

практиками. До участі в роботі пленарного засідання й восьми 

секцій було заявлено 200 доповідей про аграрну галузь від 270 

учасників, які представляли Йорданію, Білорусь, Литву та Україну. 

Особливу увагу привернула низка доповідей координаторів у 

проєкті ЄС «REDU – Відродження переміщених університетів: 

посилення конкурентоспроможності, підтримка громад». 

Фахівцями ЛНАУ проведено онлайн-круглий стіл «Дуальна 

освіта – дієве партнерство!» (02.07.2021) в рамках проєкту 

«ProfiStart» USAID з метою роз’яснення переваг навчання на 

виробництві для агровиробників і здобувачів, в роботі якого взяли 

участь 15 роботодавців Луганської та Донецької областей. 

Результатом заходу стало роз’яснення особливостей впровадження 

- - не потребує 

фінансування 

департаменти 

обласної 

державної 

адміністрації:  

ЕРтаЗЕД; агро 

промислового 

розвитку; 

ЛНАУ; 

ДП «Луганськ 

стандарт- 

метрологія» 
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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 

дуальної освіти, правових та юридичних аспектів використання 

такої форми освіти як на підприємствах, так і в університеті. 

Спеціалістами ДП «Луганський регіональний науково-

виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» 

(далі – ДП «Луганськстандартметрологія») у сфері харчової 

промисловості проведено 9 семінарів-тренінгів на тему: «Актуальні 

питання переходу системи управління безпечністю харчових 

продуктів на нову версію ДСТУ ISO 22000:2019» за участю 

46 представників 6 підприємств та 13 ФОП (у ІІ кварталі – 4 заходи 

для 14 суб’єктів МСП). 

Департаментом агропромислового розвитку протягом березня-

червня проведено низку заходів для аграріїв області: 

5 онлайн-семінарів з питання «Роз’яснення алгоритмів взаємодії 

пасічників з аграріями та органами місцевої влади», учасниками 

яких стали 186 осіб; 

нараду (23.03.2021, м. Рубіжне) з бджолярами і аграріями 

(50 учасників) з питань дотримання вимог Закону України «Про 

бджільництво»; 

науково-практичну онлайн-конференцію (24.03.2021) на тему: 

«Особливості проведення весняно-польових робіт і догляду за 

озимими культурами в Луганській області у 2021 році» 

(60 учасників); 

онлайн-засідання робочої групи (31.05.2021) щодо оподаткуванням 

в аграрному секторі за участі Мінагрополітики, Мінфіну, Державної 

податкової служби України, представників профільних аграрних 

асоціацій (23 учасники) та громадських об’єднань; 

3 онлайн-засідання «круглого столу» (червень 2021) з питань 

підтримки земельної реформи в Україні за підтримки проєкту 

«АГРО» USAID (50 учасників). 

Захід виконується 

2) проведення 

навчально-

інформаційних 

заходів щодо 

2021-2023 

роки 

ГО «АМР м. Щастя» проведено 3 інформаційні заходи щодо 

відкриття власної справи за рахунок грантової фінансової 

допомоги, участь у яких взяли 30 осіб. 

Захід виконується 

- 3,0 власні кошти 

ГО 

ГО «АМР 

м. Щастя»  

https://tax.gov.ua/
https://tax.gov.ua/
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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 

можливостей 

грантових конкурсів 

3) консультування 

суб’єктів малого та 

середнього бізнесу з 

питань ведення 

бухгалтерського 

обліку, подання 

податкової звітності 

2021-2023 

роки 

ГО «АМР м. Щастя» надано 37 індивідуальних консультацій  

(у І півріччі – 22) підприємцям з питань сплати податків і подання 

звітності фізичними особами – підприємцями. 

Захід виконується 

- 10,2 власні кошти 

ГО 

ГО «АМР 

м. Щастя» 

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 

66 консультацій (у ІІ кварталі – 34).  

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 82 заходи: онлайн-співбесіди, 

міні-ярмарки вакансій, Skype-конференції, вебінари у форматі 

ZOOM-конференцій, в яких взяли участь 557 роботодавців  

(у ІІ кварталі – 29 заходів для 227 учасників). Зокрема, проведено 

заходи на теми: «Нелегальній зайнятості – ні!», «Легальна 

зайнятість – крок назустріч вашим працівникам!», «Детінізація 

трудових відносин. Відповідальність за порушення законодавства 

про працю», «Служба зайнятості на допомогу роботодавцям». 

Разом із тим за участі представників територіальних підрозділів: 

Держпродспоживслужби, Пенсійного фонду, Державної податкової 

служби, АТ «Ощадбанк» на базі центрів зайнятості для підприємців 

організовувалися заходи з питань легальної зайнятості. 

Захід виконується 

- - не потребує 

фінансування 

ЛОЦЗ 

6) інформаційна 

підтримка розділів 

«Підприємництво» та 

«Зовнішньо 

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 

- - 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 

економічна 

діяльність» на 

вебсторінці 

Департаменту 

офіційного сайту 

обласної державної 

адміністрації 

структур необхідну та корисну інформацію. Протягом звітного 

періоду розміщено 4 інформаційні повідомлення про 

консультаційну підтримку, роз’яснення діючого законодавства  

(у ІІ кварталі – 1), та 6 повідомлень про можливу участь суб’єктів 

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

(у ІІ кварталі – 3). 

Окремі розділи з питань підприємницької діяльності створені та 

оновлюються на офіційних вебсайтах органів місцевого 

самоврядування. 

Розділ «Зовнішньоекономічна діяльність» наповнено 

посиланнями на основні нормативно-правові акти, які регулюють 

зовнішньоекономічну діяльність, корисними публікаціями щодо 

вимог до якості експортованої продукції та пошуку потенційних 

закордонних партнерів. 

Протягом І півріччя для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

розміщено 7 інформаційних повідомлень. Крім того, з метою 

охоплення якомога ширшої аудиторії інформація розміщується на 

Facebook-сторінці (12 інформаційних повідомлень). 

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 01.07.2021 налічувалось 140 вільних нежитлових 

приміщень державної та комунальної власності загальною площею 

14,27 тис. м². 

Протягом І півріччя підприємницьким структурам передано в 

оренду 113 приміщень загальною площею 25,1 тис. м²  

(у ІІ кварталі – 56 приміщень загальною площею 5,4 тис. м²). 

Захід виконується 

- - не потребує 

фінансування 

Департамент 

ЕРтаЗЕД 

8) формування бази 

даних вільних 

земельних ділянок з 

2021-2023 

роки 

Департаментом ЕРтаЗЕД щоквартально оновлюється база даних 

інвестиційних ресурсів області «Зручно. INVESTBASE», яка 

розміщена на офіційному сайті облдержадміністрації. База даних 

- - 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 

визначенням 

промислового 

призначення 

наповнена актуальною інформацією, в тому числі про: вільні 

земельні ділянки (у т. ч. промислового призначення), об’єкти 

нерухомості, об’єкти Фонду державного майна України, водні 

ресурси, наявні корисні копалини, сировину для переробки, 

трудовий потенціал та комерційні пропозиції. Станом на 01.07.2021 

онлайн-ресурс містить інформацію про 28 інвестиційно 

привабливих земельних ділянок, з яких 8 – землі промислового 

призначення. 

Захід виконується 

5. 1) демонстрації 

успішних бізнес-

проєктів та практик 

суб’єктів МСП 

2021-2023 

роки 

В рамках інформаційної кампанії «Схід економічних 

можливостей» USAID на офіційному сайті облдержадміністрації та 

в друкованих ЗМІ висвітлювались історії успішних підприємців. 

Наприклад, підприємець з Біловодської територіальної громади 

Сергій Ніпрун пройшов навчання із професійного бджільництва в 

рамках проєкту «Економічна підтримка Східної України» USAID. 

За підтримки креативної агенції «Miks Digital», яку залучив проєкт 

USAID, підприємець розробив маркетингову стратегію для бренду, 

оновив візуальні матеріали для соціальних медіа, створив сайт, 

рекламні кабінети Google та Facebook. Торік бджоляр взяв участь у 

Local Farmer Fest у Бердянську та Маріуполі. 

«Овочі станичників» – один із найбільш успішних кооперативів 

на Луганщині, до якого входять 135 жителів Щастинського району. 

Продукція овочівництва екологічно чиста: ентомофагів (хижих 

кліщів), які знищують шкідників, та джмелів для запилення рослин 

закупили у Нідерландах за підтримки USAID. 

Так, родина Болдирєвих зробила ставку на вирощуванні цибулі 

«на перо» та різноманітних салатів, зокрема, японського гірчичного 

салату «Мізуна». Родина Кирєєвих займається «квітучим» бізнесом, 

розводить 100 сортів квітів – це понад 50 тисяч рослин, кожна з 

яких висаджується вручну.  

Саме агроконсультування, агросупроводження та можливість 

придбавати техніку в рамках проєкту «Економічна підтримка Східної 

України» USAID дозволяє підприємцям вирощувати 

конкурентоспроможну продукцію та розширяти мережу споживачів. 

- - не потребує 

фінансування 

департаменти 

обласної 

державної 

адміністрації: 

ЕРтаЗЕД; 

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 

Крім того, відеоролик та інші інформаційні матеріали про 

успішні бізнес-практики транслюються на мультимедійному  

LED-екрані, що змонтований на будівлі облдержадміністрації. 

Захід виконується 

2) проведення 

урочистих заходів, 

присвячених Дню 

підприємця 

2021-2023 

роки 

Не настав строк виконання заходу - - 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 

Не настав строк виконання заходу - - 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 

підприємництва та 

започаткуванню 

власної справи 

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. За січень – червень за курсом «Основи бізнес-планування» 

направлено на навчання 4 особи. 

На навчання за професіями «Продавець продовольчих товарів», 

«Кухар», «Манікюрник», «Штукатур», «Столяр», «Електромонтер», 

«Електрогазозварник», «Взуттьовик», «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів», «Верстатник деревообробних верстатів», що 

сприяють започаткуванню власної справи, направлено 

98 безробітних осіб. 

Захід виконується 

- 163,4 кошти 

ФЗДССУВБ 

ЛОЦЗ  

 

2) проведення 

тренінгів з орієнтації 

на підприємницьку 

діяльність та 

2021-2023 

роки 

З метою масового інформування громадян про можливість 

займатися підприємницькою діяльністю центрами зайнятості 

області протягом І півріччя проведено 92 (у ІІ кварталі – 60) 

інформаційні заходи для 956 осіб: 25 семінарів «Генеруй бізнес-

- - 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 

презентацій 

професій, пов’язаних 

із самозайнятістю та 

започаткуванням 

власної справи 

ідею та розпочни свій бізнес» та 67 групових заходів «Презентація 

послуг з професійного навчання, у тому числі послуг Центрів 

професійно-технічної освіти». 

З початку впровадження карантинних заходів групові послуги 

надаються дистанційно. У І півріччі проведено 530 онлайн-вебінарів 

для 5 919 безробітних (у ІІ кварталі – 241 захід для 2 535 осіб). При 

проведенні інформаційних вебінарів в онлайн-режимі окремим 

блоком надається інформація про можливість започаткування 

власної справи. 

Разом із тим, фахівцями міських та районних центрів зайнятості 

проводились виїзні заходи до територіальних громад, метою яких є 

інформування мешканців про послуги державної служби 

зайнятості, ризики нелегального працевлаштування, 

консультування з питань пошуку роботи, започаткування власної 

справи З початку року проведено 66 таких заходів за участю 

953 мешканців громад. 

На базі центрів зайнятості за сприяння проєкту «Економічна 

підтримка Східної України» USAID громадською організацією 

«АРР Східного Донбасу» проводились дводенні тренінги для 

самозайнятих жінок із сільської місцевості з питань розвитку 

підприємництва, дотримання законодавства, ґендерної рівності. 

В закладах професійно-технічної освіти проведено 41 захід  

(27 тренінгів, 7 практичних занять, 2 конференції, 2 семінари, 

лекція, зустріч та міський захід) з питань ведення підприємницької 

діяльності для здобувачів освіти (у ІІ кварталі ‒25). 

В закладах вищої освіти: Східноукраїнський національний 

університет імені В. Даля (далі – СУНУ) та Луганський 

національний університет ім. Тараса Шевченка (далі – ЛНУ) 

проведено 6 онлайн-заходів (4 тренінги, презентацію, практикум). 

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 «Економічна підтримка Східної 

України» USAID, СУНУ проведено 11 заходів (9 тренінгів, семінар, 
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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 

конкурс стартапів) (у ІІ кварталі – 4). 

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 

16.02.2021 відбулась онлайн-лекція професора Глінковської-Краузе 

Б. з питань міжнародного підприємництва для студентів та 

науковців. 

Захід виконується 

- - не потребує 

фінансування 

ЛРТПП  

Посилення конкурентоспроможності та інвестиційного потенціалу малого і середнього бізнесу 

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 

Для залучення суб’єктів господарювання до участі у 

виставкових заходах, форумах, що проводяться в Україні та за її 

межами, на вебсторінці Департаменту ЕРтаЗЕД в розділі 

«Виставкова діяльність» опубліковано «Перелік заходів виставково-

ярмаркової діяльності в Україні у 2021 році» та «Перелік виставок 

і ярмарків за кордоном у 2021 році». 

4-и фермерські господарства представили Луганщину на 

виставці-фестивалі «AGROSHOW UKRAINE» (16-18.06.2021, 

м. Черкаси), яка спрямована на популяризацію фермерства в 

Україні. 

У м. Кремінна проведено 2 виставки-ярмарки до дня Масляної 

та травневих свят, в яких взяли участь 30 виробників 

сільськогосподарської продукції області. В рамках заходів були 

представлені свійські птахи, тварини й відбувся продаж 

сільськогосподарських кормів та продукції. 

Разом із тим, Департаментом ЕРтаЗЕД здійснено взаємодію з 

10 ФОП щодо представлення потенціалу Луганської області на 

фестивалі-виставці народних промислів та туристичних маршрутів 

України «Мандруй Україною», який проходитиме у Національному 

музеї архітектури та побуту України (21-24 серпня, м. Київ, 

Пирогово). 

Захід виконується, 

- - інші 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 

2) формування кейсу 

інвестиційних 

проєктів 

(пропозицій) 

2021-2023 

роки 

Департаментом ЕРтаЗЕД сформовано Каталог інвестиційних 

пропозицій об’єктів приватної власності Луганської області, який 

налічує 7 комерційних проєктів. Додатково відпрацьовується 

14 інвестиційних проєктів, які будуть включені до даного каталогу. 

Захід виконується 

- - не потребує 

фінансування 

Департамент 

ЕРтаЗЕД 

3) актуалізація, 

виготовлення та 

поширення 

Інвестиційного 

паспорта Луганської 

області на паперових 

носіях та в 

електронному 

форматі 

(українською та 

англійською мовами) 

2021-2023 

роки 

Департаментом ЕРтаЗЕД спільно з Програмою ООН із 

відновлення та розбудови миру розпочато роботу з розробки і 

оновлення інвестиційних паспортів для 10 громад області. 

Захід виконується 

- - інші Департамент 

ЕРтаЗЕД 

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), який 

поширюється через офіційні інтернет-ресурси органів виконавчої 

влади і місцевого самоврядування, соціальні мережі, закордонні та 

вітчизняні дипломатичні установи, міжнародні бізнес-організації, 

торгові палати тощо. 

Протягом І півріччя каталог надіслано для подальшого 

поширення до Ради експортерів та інвесторів при Міністерстві 

закордонних справ України, посольств України в Болгарії, Румунії, 

Китайській Народній Республіці, Словаччині та Чехії, Міністерства з 

питань стратегічних галузей промисловості України, Міністерства 

економіки України та ЛРТПП. 

Захід виконується 

- - 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 

2) організація 

проведення засідань 

Комітету зі сприяння 

зовнішньо 

економічній 

діяльності при 

ЛРТПП 

2021-2023 

роки 

Проведення засідань Комітету зі сприяння зовнішньо 

економічній діяльності при ЛРТПП заплановано на ІІ півріччя 

- - не потребує 

фінансування 

ЛРТПП 

3) здійснення 

щорічного 

опитування 

експортерів щодо 

проблемних питань у 

веденні зовнішньо 

економічної 

діяльності та 

можливих шляхів їх 

вирішення 

2021-2023 

роки 

Проведення щорічного опитування експортерів заплановано на 

ІІ півріччя 

- - не потребує 

фінансування 

ЛРТПП 

Всього: 

 
7 233,4   

обласний бюджет 0   

інші джерела, в т.ч.: 7 233,4   

кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 333,2   

кошти ГО «Агенція місцевого розвитку» м. Щастя 20,2   

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

«U-LEAD з Європою» 

6 880,0 
  

 


