
 

 

 

Показники, що підлягають аналізу під час підготовки звіту про виконання 

Регіональної цільової програми розвитку та підтримки малого і середнього 

підприємництва 

Період дії Програми: 2021-2023 роки 

Регіон: Луганська область 

Звітний період: 2021-2023 роки 
 

 

 
Показники 

станом на 

01.01.2021 

1. Кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва, 

одиниць, в т. ч.: 
23 538 

суб’єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних 

осіб − підприємців) 
23 313 

суб’єктів середнього підприємництва (юридичних та 

фізичних осіб - підприємців) 
225 

2. Чисельність працюючих у суб’єктів малого і середнього 

підприємництва, осіб, в т. ч.: 
100 896 

у суб’єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних 

осіб − підприємців) 
47 764 

у суб’єктів середнього підприємництва (юридичних та 

фізичних осіб − підприємців) 
53 102 

3. Частка малих і середніх підприємств у загальному випуску 

продукції (робіт, послуг) % 
* 

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

рівнів, % 
86,62 

  станом на 

01.07.2021 

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

 
311 

що здійснюють навчання ведення підприємницької 

діяльності 
4 

перепідготовку та підвищення кваліфікації за напрямами з 

основ ведення підприємницької діяльності 
2 

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:  
34 

бізнес-центри 9 

бізнес-інкубатори - 

технопарки - 

небанківські установи/кредитні спілки 16 

інформаційно-консультаційні установи 9 

фонди підтримки підприємництва/фонди створені УФПП  - 

інші Луганське відділення Українського державного фонду 

підтримки фермерських господарств 
1 
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8. Кількість громадських об’єднань суб’єктів підприємництва, 

одиниць 
33 

9.  Кількість координаційних, галузевих рад 
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* за інформацією Головного управління статистики у Луганській області (лист 

від 02.04.2021 № 12-06/172-21) формування показника не передбачено планом 

державних статистичних спостережень; 
 

 

 

за ІІ квартал 

2021 року 
за 2021 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 
- - 

13. Кількість бізнес-проєктів профінансованих в рамках 

реалізації Програми, одиниць, з них: 
3 4 

за рахунок обласного бюджету - - 

за рахунок державних коштів (Фонду 

загальнообов’язкового соціального страхування на 

випадок безробіття) 

3 4 

14. Загальна сума кредитів, млн грн 

 
189,9 297,5 

15. Залучення суб’єктів малого і середнього 

підприємництва до виконання робіт/послуг за 

бюджетні кошти, млн грн 

204,5 209,6 

кількість замовлень, одиниць,  

з них: 
364 539 

 Залучення суб’єктів малого і середнього 

підприємництва до виконання робіт/послуг за 

регіональні/ місцеві кошти: 

  

загальні обсяги замовлень, млн грн 17,5 22,6 

кількість замовлень (договорів), одиниць 346 521 

кількість суб’єктів 154 245 

 Залучення суб’єктів малого і середнього 

підприємництва до виконання робіт/послуг за кошти 

державного фонду регіонального розвитку: 

  

загальні обсяги замовлень, млн грн 187,0 187,0 

кількість замовлень, одиниць 18 18 

відсоток до загальної кількості в регіоні, % - - 

16. Кількість безробітних, які отримали фахову 

підготовку у сфері здійснення та організації 

підприємницької діяльності, осіб 

52 102 

17. Кількість проведених в рамках Програми навчальних 

семінарів, тренінгів, з них організованих: 
442 860 

 структурними підрозділами облдержадміністрації, 9 19 
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органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування 

   заходів 4 12 

   онлайн заходів 5 7 

 міжнародними організаціями  2 12 

   заходів 0 8 

   онлайн заходів 2 4 

 центрами зайнятості області та консалтинговими 

центрами 
396 770 

   заходів 126 158 

   онлайн-заходів 270 612 

 закладами освіти 35 59 

   заходів 30 53 

   онлайн-заходів 5 6 

18. Кількість учасників семінарів, тренінгів, проведених 

в рамках Програми, осіб, з них організованих: 
5 195 9 977 

 структурними підрозділами облдержадміністрації, 

органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування 

200 421 

   заходів 14 49 

   онлайн заходів 186 372 

 міжнародними організаціями  80 198 

   заходів 0 90 

   онлайн заходів 80 108 

 центрами зайнятості області та консалтинговими 

центрами 
4 284 8 385 

   заходів 1 522 1 909 

   онлайн-заходів 2 762 6 476 

 закладами освіти 631 973 

   заходів 526 818 

   онлайн-заходів 105 155 

 

 


