
 

 

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 

01.10.2021 

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:  
35 

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 



2 

 

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

одиниць 
32 

9.  Кількість координаційних, галузевих рад 

 
3 

 

* 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 ІІІ 

квартал 
за 2021 рік 

10. Обсяг відшкодування відсотків за кредитами, 

отриманими для реалізації інвестиційних проєктів, 

в рамках Програми, тис. грн 

- - 

11 Кількість підтриманих бізнес-проєктів за рахунок 

МТД, одиниць 
 269 

 1. Проєкт «Економічна підтримка Східної України 

(ЕРА)» USAID (навчання, супровід, гранти) 
 

15 

(34 млн грн) 

 2. Проєкт «Підтримка ЄС для Сходу України – 

відновлення, зміцнення миру та урядування»  

ПРООН: 

підтримка бізнес-асоціацій та мереж (4); 

кількість мікро-, малих та середніх бізнесів, які 

розпочали або розширили власну діяльність (182) 

 186 

 3. Проєкт «Підтримка Європейського Союзу для 

Сходу України», Партнер з розвитку - 

Європейський Союз через Кредитну установу для 

відбудови (КfW) (виплата компенсацій та 

субсидій) 

 
8 

(7,2 млн грн) 

 4. Проєкт «Підтримка ВПО та осіб, постраждалих 

внаслідок конфлікту, шляхом створення робочих 

місць і відновлення економічної інфраструктури в 

Донецькій та Луганській областях та вздовж 

Азовського узбережжя у Запорізькій області», 

Партнер з розвитку - Уряд Японії (тренінги з 

підприємництва, послуги бізнес-консультування): 

надано бізнес-грантів 

 
31 

(515,5 тис. дол.) 

 5. Проєкт «Програма  економічного розвитку 

східної України, фаза 2», Партнер з розвитку - 

Уряд Швейцарської Конфедерації через 

Швейцарське бюро співробітництва  при 

Посольстві Швейцарії в Україні: 

надання фінансової допомоги на початок нового та 

відновлення або розширення існуючого власного 

мікробізнесу (ВПО та особам, що постраждали  від 

конфлікту); 

 

надання фінансової допомоги спів-інвестиційним 

проєктам 

  

 

 

 

 

28 

(203 тис. 

швейцарських 

франків) 

 

1 
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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) 

0 4 

14. Загальна сума кредитів, млн грн 

 
116,6 414,1 

15. Залучення суб’єктів малого і середнього 

підприємництва до виконання робіт/послуг за 

бюджетні кошти, млн грн 

70,4 280,1 

кількість замовлень, одиниць,  

з них: 
1 131 1 670 

 Залучення суб’єктів малого і середнього 

підприємництва до виконання робіт/послуг за 

регіональні/ місцеві кошти: 

  

загальні обсяги замовлень, млн грн 36 58,6 

кількість замовлень (договорів), одиниць 1 128 1 649 

кількість суб’єктів 321 566 

 Залучення суб’єктів малого і середнього 

підприємництва до виконання робіт/послуг за 

кошти державного фонду регіонального розвитку: 

  

загальні обсяги замовлень, млн грн 34,4 221,5 

кількість замовлень, одиниць 3 21 

відсоток до загальної кількості в регіоні, % - - 

16. Кількість безробітних, які отримали фахову 

підготовку у сфері здійснення та організації 

підприємницької діяльності, осіб 

58 160 

17. Кількість проведених в рамках Програми 

навчальних семінарів, тренінгів, з них 

організованих: 

371 1 428 

 структурними підрозділами 

облдержадміністрації, органами виконавчої влади 

та місцевого самоврядування 

13 45 

   заходів 8 20 

   онлайн заходів 5 25 

 міжнародними організаціями  9 26 

   заходів 8 16 

   онлайн заходів 1 10 

 центрами зайнятості області та 

консалтинговими центрами 
337 1 286 

   заходів 199 556 

   онлайн-заходів 138 730 

 закладами освіти 12 71 

   заходів 7 61 

   онлайн-заходів 5 10 



4 

 

18. Кількість учасників семінарів, тренінгів, 

проведених в рамках Програми, осіб, з них 

організованих: 

4 931 15 129 

 структурними підрозділами 

облдержадміністрації, органами виконавчої влади 

та місцевого самоврядування 

377 798 

   заходів 230 279 

   онлайн заходів 147 519 

 міжнародними організаціями  185 564 

   заходів 85 175 

   онлайн заходів 10 389 

 центрами зайнятості області та 

консалтинговими центрами 
4 173 12 558 

   заходів 3 013 4 922 

   онлайн-заходів 1 160 7 636 

 закладами освіти 236 1 209 

   заходів 131 999 

   онлайн-заходів 105 210 

 

 


