
 

Показники, що підлягають аналізу під час підготовки звіту про виконання 

Регіональної цільової програми розвитку та підтримки малого і середнього 

підприємництва 

Період дії Програми: 2018-2020 роки 

Регіон: Луганська область 

Звітний період: 2019 рік 

 

 

 
Показники 

станом на 

01.01.2019 

1. Кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва, 

одиниць, в т. ч.: 
21 843 

суб’єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних 

осіб − підприємців) 
21 640 

суб’єктів середнього підприємництва (юридичних та 

фізичних осіб - підприємців) 
203 

2. Чисельність працюючих у суб’єктів малого і середнього 

підприємництва, осіб, в т. ч.: 
68 248 

у суб’єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних 

осіб − підприємців) 
29 269 

у суб’єктів середнього підприємництва (юридичних та 

фізичних осіб − підприємців) 
38 979 

3. Частка малих і середніх підприємств у загальному випуску 

продукції (робіт, послуг) % 
* 

4. Частка надходжень від суб’єктів МСП до бюджетів усіх 

рівнів, % 
83,0 ** 

  станом на 

01.01.2020 

5. Кількість навчальних закладів освіти, одиниць, з них: 

 
304 

що здійснюють навчання ведення підприємницької 

діяльності 
2 

перепідготовку та підвищення кваліфікації за напрямами з 

основ ведення підприємницької діяльності 
- 

6. Кількість зареєстрованих фермерських господарств,  

одиниць 
807 

Площа земельних ділянок, що використовуються 

фермерськими господарствами, тис. га 
220,299 

7. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки 

підприємництва, одиниць, з них:  
27  

бізнес-центри 

 
9 

бізнес-інкубатори 

 
- 

технопарки 

 
- 
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небанківські установи/кредитні спілки 

 
17 

фонди підтримки підприємництва/фонди створені УФПП  

 
- 

інші 

Луганське відділення Українського державного фонду 

підтримки фермерських господарств 

1 

8. Кількість громадських об’єднань суб’єктів підприємництва, 

одиниць 
41 

9.  Кількість координаційних, галузевих рад 

 
4 *** 

 

 
за 2019 рік 

10. Обсяг відшкодування відсотків за кредитами, отриманими 

для реалізації інвестиційних проєктів, в рамках Програми 

(тис. грн) 

- 

11. Кількість підтриманих бізнес-проєктів (одиниць),  

 
- 

12 Загальна сума кредитів, наданих в рамках Програми 

(тис. грн), з них: 
- 

13. Кількість бізнес-проєктів профінансованих в рамках 

реалізації Програми (одиниць), з них: 
54 

за рахунок обласного бюджету 

 
- 

за рахунок державних коштів (Фонду загальнообов’язкового 

соціального страхування на випадок безробіття) 
54 

14. Загальна сума кредитів, тис. грн 

 
109 630 

15. 15.1. Залучення суб’єктів малого і середнього 

підприємництва до виконання робіт/послуг за державні 

(регіональні/ місцеві) кошти (кількість суб’єктів): 

982 

загальні обсяги замовлень, тис. грн; 

 
182 562,21 

кількість замовлень (договорів), одиниць; 

 
1 996 

15.2. Залучення суб’єктів малого і середнього 

підприємництва до виконання робіт/послуг за кошти 

державного фонду регіонального розвитку, тис. грн: 

128 458,075 

загальні обсяги замовлень, тис. грн 

 
139 537,081 

кількість замовлень, одиниць 

 
19 

 відсоток до загальної кількості в регіоні, % 

 
 

16. Кількість безробітних, які отримали фахову підготовку у 

сфері здійснення та організації підприємницької діяльності, 
366 
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осіб 

17. Кількість проведених в рамках Програми навчальних 

семінарів, тренінгів,  

з них організованих: 

250 

органами виконавчої влади та місцевого самоврядування 

 
45 

центрами зайнятості області 

 
205 

18. Кількість учасників семінарів, тренінгів, проведених в 

рамках Програми, осіб, 

з них організованих: 

3 297 

органами виконавчої влади та місцевого самоврядування 

 
749 

центрами зайнятості області 

 
2 548 

 

* за інформацією Головного управління статистики у Луганській області 

(лист від 25.06.2019 № 13-07/528-19) розробка показника не передбачена 

планом державних статистичних спостережень; 

** Головним управлінням Державної податкової служби у Луганській 

області інформація надана станом на 01.10.2019; 

*** крім того в області створені 14 консультативно-дорадчих органів: 

4 ради підприємців, 7 робочих груп з питань сприяння розвитку малого 

підприємництва, 2 інші консультативно-дорадчі органи з питань 

підприємництва та регіональна рада підприємців при облдержадміністрації. 

 


