
 

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: 2018-2020 роки 
 

 

 
Показники 

станом на 

01.01.2020 

1. Кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва, 

одиниць, в т. ч.: 
22 550 

суб’єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних 

осіб − підприємців) 
22 348 

суб’єктів середнього підприємництва (юридичних та 

фізичних осіб - підприємців) 
202 

2. Чисельність працюючих у суб’єктів малого і середнього 

підприємництва, осіб, в т. ч.: 
88 708 

у суб’єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних 

осіб − підприємців) 
49 453 

у суб’єктів середнього підприємництва (юридичних та 

фізичних осіб − підприємців) 
39 255 

3. Частка малих і середніх підприємств у загальному випуску 

продукції (робіт, послуг) % 
* 

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

рівнів, % 
87,8 

  станом на 

01.01.2021 

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 
717 

Площа земельних ділянок, що використовуються 

фермерськими господарствами, тис. га 
241,352 

7. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки 

підприємництва, одиниць, з них:  
27  

бізнес-центри 

 
9 

бізнес-інкубатори 

 
- 

технопарки 

 
- 

небанківські установи/кредитні спілки 

 
17 



2 

 

 

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 
43 

9.  Кількість координаційних, галузевих рад 

 
6 ** 

 

* за інформацією Головного управління статистики у Луганській області (лист 

від 23.03.2020 № 12-06/148-20) розробка показника не передбачена планом державних 

статистичних спостережень; 

** крім того, в області створено 10 консультативно-дорадчих органів: 3 ради 

підприємців, 6 робочих груп з питань сприяння розвитку малого підприємництва, 

дорадча рада та регіональна рада підприємців при облдержадміністрації. 
 

 

 

за 2018-2020 

роки 
за 2020 рік 

10. Обсяг відшкодування відсотків за кредитами, 

отриманими для реалізації інвестиційних проєктів, в 

рамках Програми (тис. грн) 

500,0 - 

11. Кількість підтриманих бізнес-проєктів (одиниць) 

 
4 - 

12 Загальна сума кредитів, наданих в рамках Програми 

(тис. грн), з них: 
- - 

13. Кількість бізнес-проєктів профінансованих в рамках 

реалізації Програми (одиниць), з них: 
118 16 

за рахунок обласного бюджету 

 
- - 

за рахунок державних коштів (Фонду 

загальнообов’язкового соціального страхування на 

випадок безробіття) 

118 16 

14. Загальна сума кредитів, млн грн 

 
769,9 504,03 

15. Залучення суб’єктів малого і середнього 

підприємництва до виконання робіт/послуг за 

бюджетні кошти, млн грн 

 394,68 

кількість замовлень, одиниць 

з них: 
 621 

15.1. Залучення суб’єктів малого і середнього 

підприємництва до виконання робіт/послуг за 

регіональні/ місцеві кошти: 

  

загальні обсяги замовлень, млн грн; 

 
574,8 133,0 

кількість замовлень (договорів), одиниць; 

 
4 608 598 

кількість суб’єктів 

 
2 188 328 



3 

 

 

 15.2. Залучення суб’єктів малого і середнього 

підприємництва до виконання робіт/послуг за 

кошти державного фонду регіонального розвитку: 

  

загальні обсяги замовлень, млн грн 

 
 261,68 

кількість замовлень, одиниць 

 
 23 

 відсоток до загальної кількості в регіоні, % 

 
  

16. Кількість безробітних, які отримали фахову 

підготовку у сфері здійснення та організації 

підприємницької діяльності, осіб 

821 113 

17. Кількість проведених в рамках Програми 

навчальних семінарів, тренінгів,  

з них організованих: 

930 102 

органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування 
83 17 

центрами зайнятості області 

 
847 85 

18 Кількість учасників семінарів, тренінгів, проведених 

в рамках Програми, осіб, з них організованих: 
13 948 1 562 

органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування 
1 995 238 

центрами зайнятості області 

 
11 953 1 324 

19. Кількість проведених в рамках Програми онлайн-

заходів, з них організованих: 
14 664 

органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування 
14 13 

центрами зайнятості області 

 
- 651 

20. Кількість учасників онлайн-заходів, проведених в 

рамках Програми, осіб, з них організованих: 
325 6 348 

органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування 
325 266 

центрами зайнятості області 

 
- 6 082 

 


