
Показники реалізації Регіональної цільової програми 

розвитку та підтримки малого і середнього 

підприємництва на 2021-2023 роки

№ з/п
Очікувані кінцеві результати 

(найважливіші цільові показники)  

Дані на 

01.01.2021 

(факт)

Дані на 

01.01.2022 

(факт)

Відносне 

відхилення  

2022/ 2021, %

Дані на 

01.04.2021 

(факт)

Прогноз на 

01.01.2022

1 2 3 4 5

1.
Кількість діючих суб’єктів малого та середнього 

підприємництва (далі –МСП), одиниць
22 550 21 465

2.
Кількість зайнятих у МСП, тис. осіб

88,7 88,4

3.
Обсяг зовнішньої торгівлі товарами області з країнами 

Європейського Союзу, млн дол. США
150,8 139,7

4.

Кількість суб’єктів МСП, які отримають часткову компенсацію 

відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації 

проєктів, осіб

0 0 0

5.
Кількість безробітних, які отримають одноразову допомогу для 

започаткування власної справи, осіб
16 1 15

6.
Кількість суб’єктів МСП, які будуть залучені до засідання 

«круглого столу» на тему: «Ярмарок кредитів», осіб
0 30

7.

Кількість суб’єктів МСП, які отримають практичну допомогу у 

написанні бізнес-планів та поданні заявок для участі у 

міжнародних грантових конкурсах, осіб

28 0 10

8.
Формування нового складу Комітету підприємців малого та 

середнього бізнесу при ЛРТПП
0 1

9.
Кількість проведених засідань Комітету підприємців малого та 

середнього бізнесу при ЛРТПП, одиниць
0 0

10.
Кількість створених на базі громадських організацій центрів 

підтримки бізнесу, одиниць
18 0 2

11.

Кількість створених центрів надання адміністративних послуг, 

які обслуговують територіальні громади, та віддалених 

робочих місць адміністраторів, одиниць

22 3

12.

Середньомісячна кількість адміністративних послуг, що 

надаються через центри надання адміністративних послуг 

області, одиниць

28,4 26,5 30,0

13.

Кількість проведених конкурсів «Кращий центр надання 

адміністративних послуг» та «Кращий адміністратор центру 

надання адміністративних послуг», одиниць

0 2

13.

Кількість представників МСП, які будуть залучені до 

конференцій, навчальних та практичних семінарів, лекцій, 

тренінгів, засідань «круглого столу», осіб

288 223 150

13.1.
Кількість представників МСП, які будуть залучені до онлайн-

конференцій, лекцій, тренінгів, вебінарів, нарад, осіб
393 298

14.
Кількість проведених навчально-інформаційних заходів щодо 

можливостей грантових конкурсів, одиниць
3 2

15.
Кількість підприємців, які отримають кваліфіковану 

консультаційну підтримку, осіб
253 47 180

16.

Кількість безробітних, які будуть залучені до професійного 

навчання за навчальними планами та програмами, що 

сприяють розвитку малого підприємництва та започаткуванню 

власної справи, осіб

113 50 100

17.
Проведення форумів та виставково-ярмаркових заходів, 

одиниць
9 0 1

18.
Кількість проведених засідань Комітету зі сприяння 

зовнішньоекономічній діяльності при ЛРТПП, одиниць
0 1

19.
Кількість проведених опитувань експортерів щодо проблемних 

питань, з якими вони стикаються
0 1

20.
Кількість об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів МСП, 

одиниць:
70 53

1) бізнес-центри 9 8

2) фонди підтримки підприємництва (регіональні, місцеві) 1 1

3) Кредитні спілки 17 15

4) Громадські об'єднання суб'єктів підприємництва, з них 43 29

21.
Кількість консультативно-дорадчих органів з питань 

підприємництва, створених на місцевому рівні:
16 4

1) координаційних рад з питань підприємництва 4 3

2) рад підприємців 3 0

3) галузевих рад підприємців 2 0

4)
робочих груп з питань сприяння розвитку малого 

підприємництва
6 0

5)
інших консультативно-дорадчих органів з питань 

підприємництва
1 1

22.
Залучення суб’єктів МСП до виконання робіт/послуг за 

державні кошти:
328 105

1) кількість договорів, одиниць 598 190

2) обсяги (млн грн) 133,0 11,2

23.
Кількість створених робочих місць, одиниць

2824 130


