
 

Інформація про стан виконання Регіональної цільової програми розвитку та підтримки малого і середнього 

підприємництва на 2018-2020 роки за 2018 рік 
 

№ 

з/п 

Захід Термін 
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витрачених у 

звітному 

періоді 

коштів,  

тис. грн 

Джерела 

фінансування 
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І. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва 

1. 1.1. Моніторинг діяльності 

центрів надання 

адміністративних послуг 

області та розроблення за їх 

результатами рекомендацій про 

підвищення ефективності їх 

роботи 

протягом 

2018-2020 

років 

Департаментом економічного розвитку торгівлі та туризму 

облдержадміністрації (далі – Департамент) щоквартально 

здійснюється моніторинг діяльності центрів надання 

адміністративних послуг області (далі – центри). За результатами 

моніторингу розробляються та направляються головам 

райдержадміністрацій, відповідних міських, селищних та сільських 

рад рекомендації щодо підвищення ефективності роботи центрів. 

Станом на 01.01.2019 в регіоні діяв 21 центр, із них:  

11 районних, 4 міських та 6 центрів Біловодської, 

Білокуракинської, Красноріченської, Новопсковської, Троїцької 

селищних рад і Чмирівської сільської ради, які обслуговують 

об’єднані територіальні громади (далі – ОТГ). 

У рамках реалізації Програми розвитку ООН (ПРООН) 

«Відновлення і розбудова миру» за фінансової підтримки 

Європейського Союзу у 2018 році розпочали діяльність 4 

новостворені центри ОТГ у Білокуракинській, Красноріченській, 

Троїцькій селищних та Чмирівській сільській радах. 

Діючі центри Новопсковської селищної ради, Марківської, 

Новоайдарської райдержадміністрацій перемістилися до 

сучасно відремонтованих приміщень. У центрах Біловодської 

селищної та Кремінської міської рад здійснено ремонт 

приміщень і придбано необхідні меблі та обладнання.  

Разом із тим Біловодською селищною радою створені та діють 

6 віддалених робочих місць адміністраторів центру в селах 

Бараниківка, Данилівка, Євсуг, Кононівка, Литвинівка, Плугатар, 

через які надаються послуги соціального характеру та послуги з 

реєстрації місця проживання громадян. 

не потребує 

фінансування 

- 
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Протягом 2018 року через центри суб’єктам господарської 

діяльності та громадянам надано 357,3 тис. адміністративних послуг. У 

порівнянні з 2017 роком цей показник зріс на 20,4 %. В середньому за 

місяць через центри надавалося 31,7 тис. адміністративних послуг.  

Захід виконано. 

1.2. Забезпечення придбання 

для центрів спеціалізованого 

технічного обладнання для 

оформлення та видачі 

документів, що дають право 

громадянину України на виїзд 

за кордон та містять 

безконтактний електронний 

носій 

2018 рік З метою надання через центри послуг з оформлення та видачі 

документів, що дають право громадянину України на виїзд за 

кордон та містять безконтактний електронний носій, придбано 

19 комплектів обладнання для оформлення та видачі паспортних 

документів (далі – робочі станції) для 15 центрів.  

За рахунок міжнародної технічної допомоги: у рамках реалізації 

проекту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II), який реалізується 

за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), 

придбано 10 робочих станцій та у рамках реалізації Програми 

«Відновлення і розбудова миру» ПРООН − 7 робочих станцій. 

Крім того, 2 робочі станції придбано Чмирівською сільською 

радою та Попаснянською райдержадміністрацією за рахунок місцевого 

бюджету та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного 

впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України. 

Центри підписали угоди з Головним управлінням ДМС щодо 

доступу до відомчої інформаційної системи ДМС, з ДП 

«Українські спеціальні системи» − щодо забезпечення 

захищеними каналами зв’язку. Крім того, Лисичанським, 

Кремінським міськими, Чмирівським сільським та Троїцьким  

селищним центрами запроваджено послугу з оформлення та 

видачі паспортних документів. 

Захід виконано. 

7 450,0 

 

інші джерела 

1.3. Розроблення довідника про 

центри надання 

адміністративних послуг 

Луганської області 

червень 

2018 року 

З метою популяризації діяльності центрів Департаментом 

розроблено Довідник про центри надання адміністративних 

послуг області, який направлено для керівництва в роботі до 

райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, якими 

утворено центри, та розміщено на веб-сайті 

облдержадміністрації, веб-сторінці Департаменту. 

Захід виконано. 

не потребує 

фінансування 

- 

ІІ. Покращання доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до фінансування та інвестиційна підтримка 
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3. 3.1. Фінансова підтримка 

суб’єктів малого і середнього 

підприємництва області для 

реалізації інвестиційних 

проектів, спрямованих на 

створення нових робочих місць 

2018-2020 

роки 

Для надання суб’єктам малого та середнього підприємництва 

(далі – МСП) фінансової допомоги розроблені та прийняті 

розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації: «Про затвердження 

Порядку надання фінансової підтримки з обласного бюджету для 

реалізації інвестиційних проектів суб’єктів малого і середнього 

підприємництва, спрямованих на створення нових робочих місць» 

від 15.02.2018 № 132, зареєстроване у Головному територіальному 

управлінні юстиції у Луганській області 06.03.2018 за № 21/1777; 

«Про створення конкурсної комісії з підготовки та проведення 

конкурсного відбору суб’єктів малого і середнього підприємництва, 

яким буде надано фінансову підтримку з обласного бюджету для 

реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових 

робочих місць» від 02.04.2018 № 269. 

У минулому році цей механізм фінансової підтримки не 

запроваджувався у зв’язку із дефіцитом обласного бюджету. 

Захід виконується. 

- обласний 

бюджет 

3.2. Часткова компенсація 

відсоткових ставок за 

кредитами, що надаються на 

реалізацію проектів суб’єктів 

малого і середнього 

підприємництва 

2018-2020 

роки 

Відповідно до Порядку використання коштів обласного 

бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових 

ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів 

малого і середнього підприємництва, затвердженого 

розпорядженням голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.10.2017 

№ 768, суб’єкти підприємництва на конкурсних умовах отримали з 

обласного бюджету фінансову підтримку у сумі 500,0 тис. грн.  

Переможцями конкурсу стали: товариство з обмеженою 

відповідальністю «Рубіжанська панчішна мануфактура» (місто 

Рубіжне); фізична особа-підприємець Привалова Лариса 

Миколаївна (місто Сватове); приватна агрофірма «Плугатарь» 

(Біловодський район) та фермерське господарство «Агро-Бізнес-

КПП»  (Кремінський район). 

Захід виконано. 

500,0 обласний 

бюджет 

3.3. Надання центрами 

зайнятості одноразової 

допомоги для започаткування 

власної справи безробітним, які 

2018-2020 

роки 

Через центри зайнятості області отримали одноразову 

виплату допомоги по безробіттю та відкрили власну справу  

48 безробітних осіб (у ІV кварталі – 13), з них 17 учасників 

антитерористичної операції. Для своєї підприємницької 

діяльності вони обрали сферу надання послуг таксі, перукарнями, 

1 505,4 кошти Фонду 

загально 

обов’язкового 

соціального 

страхування на 
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бажають займатися 

підприємницькою діяльністю 

охорони здоров’я, бухгалтерського обліку та аудиту, технічного 

обслуговування автотранспортних засобів, вантажоперевезення, 

ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування, виробництво 

верхнього одягу, прибирання будинків, розведення свійської 

птиці та роздрібну торгівлю. 

Захід виконано. 

випадок 

безробіття 

(ФЗДССУВБ) 

4. 4.1. Організація проведення 

бізнес-форумів, міжнародних 

місій, виставок, ярмарок за 

участю представників малого та 

середнього підприємництва 

2018-2020 

роки 

У м. Сєвєродонецьку проведено 3 бізнес-форуми: 

- 27 квітня − Форум регіонального партнерства «Стратегія 

в дії», в рамках якого проведено тематичну панель «Мандруємо 

Луганщиною. Розбудова туристичного потенціалу»; 

- 07 червня − Регіональний форум «Український 

індустріальний день на Луганщині», який відбувся у рамках 

Українського індустріального тижня за підтримки Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України та Німецького 

товариства міжнародного співробітництва GIZ; 

- 31 липня − форум-презентація «Імідж Луганської області: від 

ідеї до сучасного бренду», який організовано за фінансової підтримки 

ПРООН в Україні. Форум став підсумком проведеної роботи щодо 

розробки та створення нового стилю та брендбуку області.  

Для надання допомоги підприємствам області у просуванні 

продукції, налагодженні ділових зв’язків у минулому році в 

партнерстві з ПРООН в рамках XVIII Міжнародного економічного 

форуму «Львівщина − хаб можливостей!» проведено виставку 

бізнесів «Схід-Експо 2018» у місті Львові. Луганщину 

представили 26 підприємств машинобудівної, хімічної, 

целюлозно-паперової, легкої та харчової промисловості. Із них 16 

підприємств взяли участь у В2В переговорах, які заклали 

підвалини для подальшої співпраці з зацікавленими  бізнесами 

Західної України та країн Східної Європи, США та Канади. На 

цей час взаємодія між учасниками переговорів не закінчена та має 

перспективу для  подальшого укладання угод і контрактів. 

В рамках заходу проведено низку зустрічей підприємницьких 

структур Донецької та Луганської областей з компаніями 

Львівської області, за результатами яких підприємці Луганщини 

отримали пропозиції щодо навчання і підготовки персоналу, 

постачання своєї продукції в мережі магазинів Львова тощо. 

- обласний 

бюджет 
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Суб’єкти підприємництва брали участь у міжнародних 

місіях. 22-23 червня в області перебувала делегація з Литви на 

чолі з Міністром закордонних справ Литви, яка під час візиту 

зустрілась з представниками бізнесу Луганщини з метою пошуку 

можливостей бізнес-співробітництва.  

У жовтні за фінансової підтримки ПРООН в Україні 

організовано два навчальних візити суб’єктів МСП області до 

Республіки Польща з метою ознайомлення з успішним практичним 

досвідом підприємств легкої промисловості, створення 

закупівельних груп, кластерних об’єднань підприємств. 

Делегація з Луганської області 24-25 жовтня взяла участь у 

міжнародному заході «Перший Форум регіонів Білорусі та 

України», який відбувся у Гомелі. Бізнес Луганщини представили 

підприємства ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» 

та ТОВ «Сватівська олія». 

3-4 грудня делегація Представництва Європейського Союзу в 

Україні відвідала Сєвєродонецьк з офіційним візитом, мета якого 

– проведення на Луганщині інформаційної кампанії «Будуймо 

Європу в Україні». У Східноукраїнському національному 

університеті ім. В. Даля відбулася презентація довготривалих 

освітніх, молодіжних, культурних, бізнесових програм та 

проектів ЄС, які доступні для України до 2020 року, зокрема 

Horizon 2020, Creative Europe, Culture Bridges, Erasmus+, EU Study 

Days, COSME, EU4Business, eTwinningPlus.  

В регіоні здійснювались заходи щодо розвитку виставково-

ярмаркової діяльності. 

27 березня в смт Станиця Луганська проведено обласний 

сільськогосподарський ярмарок «Великодній кошик», в якому 

взяли участь 47 сільськогосподарських підприємств та 

фермерських господарств Луганщини. 

01 вересня в рамках фестивалю «Музику чути крізь стіни» 

(м. Сєвєродонецьк), який проведено за фінансової підтримки 

ПРООН в Україні, відбулась виставка продукції місцевих майстрів. 

10-11 листопада відбувся (м. Сєвєродонецьк, Рубіжне) фестиваль-

ярмарок «Медові ріки Луганщини 2018» для представників ГО 

«Асоціація бджолярів Луганщини «Медова Артіль» та бджолярів 

регіону, які мали можливість реалізувати власну продукцію. В рамках 
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заходу організовано круглий стіл «Бджільництво як бізнес та 

особливості об’єднання в Асоціації» з метою обміну знаннями, 

обговорення питань, що хвилюють бджолярів. 

Для насичення споживчого ринку основними продовольчими 

товарами в містах та районних центрах області регулярно 

проводяться ярмаркові заходи, на яких реалізується 

сільськогосподарська продукція. У 2018 році було проведено  

826 (у ІV кварталі – 222) ярмаркових заходів, на яких реалізовано 

3 590,7 тонн продукції на суму 67,2 млн грн. 

Підприємці Луганщини також були учасниками 

міжнародних виставково-ярмаркових заходів. 

06-09 червня офіційна делегація з Луганської області 

відвідала ювілейну ХХХ Міжнародну агропромислову виставку 

«Агро-2018» (м. Київ). Участь у заході взяли 14 провідних 

підприємств харчової галузі. 

11 жовтня сільгоспвиробники Луганщини прийняли участь у 

ІХ Міжнародній агропромисловій виставці та форумі з розвитку 

фермерства «Агропорт Схід Харків 2018». Основним питанням 

заходів було «Сучасні виклики продовольчої безпеки для східних 

регіонів України». 

ТОВ «Рубіжанська панчішно-шкарпеткова мануфактура» 

прийняло участь у міжнародному ярмарку для підприємств легкої 

промисловості (м. Стамбул, Туреччина) та текстильній виставці, 

яка відбулась у Канаді за сприяння Канадсько – українського 

проекту підтримки торгівлі та інвестицій. 

Захід виконано. 

4.2. Залучення суб’єктів малого 

і середнього підприємництва до 

участі у конкурсних відборах на 

отримання грантів для розвитку 

бізнесу та міжнародної 

технічної допомоги 

2018-2020 

роки 

Налагоджена співпраця з міжнародними організаціями та 

програмами, які діють на території області. З метою залучення 

суб’єктів МСП до участі у конкурсних відборах на отримання 

грантів для розвитку бізнесу інформація про грантову допомогу 

ПРООН в Україні, Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID), Міжнародної організації з міграції (МОМ), Норвезької 

ради у справах біженців (NRC), Данської Ради з питань Біженців 

(DRC) доводиться до підприємницьких структур області.  

Протягом 2018 року гранти отримали 136 суб’єктів 

підприємницької діяльності області: 27 – від Норвезької ради у 

не потребує 

фінансування 
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справах біженців, 10 – від Програми розвитку ООН, 99 – від 

Данської ради у справах біженців. 

Захід виконано. 

4.3. Надання допомоги 

суб’єктам малого та середнього 

підприємництва з підготовки та 

написання бізнес-планів для 

започаткування власного 

бізнесу 

2018-2020 

роки 

Агенцією регіонального розвитку Луганської області надано 

консультації 12 суб’єктам малого і середнього підприємництва з 

питань правил подання проектів та участі у грантових програмах 

для розвитку та започаткування бізнесу. Разом із тим надана 

практична допомога з підготовки та написання бізнес-планів 

підприємцю Попаснянського району (фермерське господарство з 

вирощування свиней) та ГО «Асоціація бджолярів Луганщини 

«Медова Артіль» (розвиток коопераційної діяльності). 

Захід виконано. 

не потребує 

фінансування 

 

4.4. Розроблення довідника про 

міжнародні організації, фонди 

та програми, які займаються 

підтримкою підприємництва 

І півріччя 

2018 року 

На допомогу підприємцям регіону Департаментом 

розроблено Довідник про міжнародні організації, фонди та 

програми, які займаються питаннями підтримки розвитку 

підприємництва, та розміщено на веб-сторінці Департаменту, 

направлено до райдержадміністрацій, міських рад міст обласного 

значення, ОТГ з метою подальшого його розповсюдження серед 

суб’єктів підприємницької діяльності, підприємців-початківців, 

громадських організацій. 

Захід виконано. 

не потребує 

фінансування 

 

ІІІ. Інформаційно-консультаційне забезпечення та популяризація підприємництва 

5. 5.1. Організація та проведення 

конференцій, семінарів, лекцій, 

тренінгів, вебінарів, засідань, 

«круглих столів», робочих 

нарад за участю суб’єктів 

малого та середнього 

підприємництва 

2018-2020 

роки 

Для суб’єктів МСП організовано і проведено низку тренінгів 

за фінансової підтримки міжнародних партнерів за курсами: 

«Розвиток бізнес-навичок», «Створення закупівельних груп» та 

20 семінарів (у ІV кварталі – 4). 

Спеціалістами ДП «Луганський регіональний науково-

виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» 

у ІV кварталі у сфері харчової промисловості проведено 

навчальний семінар «Актуальні питання впровадження системи 

управління безпечністю харчових продуктів відповідно з 

вимогами ДСТУ ISO 22000:2007» (20 учасників). 

Ще 4 семінари організовані структурними підрозділами 

облдержадміністрації: 

- 26 березня – «Актуальні проблеми сільського розвитку та 

шляхи їх вирішення» за участі виробників сільськогосподарської 

продукції та за підтримки ПРООН. Під час заходу 

 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

 

кошти 

підприємств 
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обговорювались питання щодо державної підтримки господарств, 

створення сільськогосподарських кооперативів, вивчено досвід 

Дніпропетровської області щодо підтримки кооперації у 

молочному бізнесі та розвитку сімейних ферм; 

- 05 липня в смт. Білокуракине – «День поля» за участі 

Асоціації сільськогосподарських товаровиробників Луганської 

області, керівників фермерських та особистих селянських 

господарств. В рамках заходу обговорювалось створення в 

Білокуракинському районі на базі підприємства «УкрАгроСтар» 

насінницького господарства, яке має можливість забезпечити 

виробників сільськогосподарської продукції високоякісним 

насіннєвим матеріалом сучасних сортів селекції пшениці 

Інституту фізіології рослин і генетики НАН України; 

- 14-15 червня – «Розвиток сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів та груп виробників» в рамках 

реалізації проекту «Підтримка аграрного і сільського розвитку в 

Україні» USAID за участі виробників сільськогосподарської 

продукції. В ході роботи заходу презентовані основні підходи до 

розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

відповідно до світового та вітчизняного досвіду, а також 

розглянуто особливості участі кооперативів у державних 

програмах підтримки агропромислового комплексу; 

- 18 вересня – «Обов’язки операторів ринку. Вимоги 

законодавства до закладів громадського харчування та малих 

виробників. Гнучкий підхід», учасниками якого стали понад  

70 операторів ринку (виробники харчової продукції, заклади 

громадського харчування). Підприємці мали змогу ознайомитись з 

основними вимогами нового харчового законодавства стосовно ролі 

та відповідальності операторів ринку за безпечність харчових 

продуктів, впровадження нових методів державного контролю.  

Крім того, 4 грудня у відокремленому підрозділі «Центр 

розвитку місцевого самоврядування» у Луганській області 

відбувся семінар для представників бізнесу Луганщини «Як 

знайти бізнес-партнера в Європейському Союзі». В рамках 

заходу обговорювались питання щодо переваг глибокої та 

всеосяжної зони вільної торгівлі для українських підприємців, 

можливостей COSME – європейської програми підтримки малого 
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та середнього підприємництва, для розвитку бізнесу в Україні та 

місцеві підприємці, що вже успішно працюють на ринку ЄС 

ділились досвідом щодо виходу на європейський ринок. 

Департаментом 30.08.2018 у приміщенні бізнес-центру 

«Green Town» організовано проведення урочистих заходів, 

присвячених до Дня підприємця. В рамках заходу відбулась 

тематична панель «Кращі практики бізнесу. Історії успіху», де 

підприємці ділились прикладами успішних бізнес-проектів. 

Разом із тим, за високу професійну майстерність, значний 

особистий внесок в економічний розвиток регіону та з нагоди Дня 

підприємця нагороджено кращі колективи та підприємців регіону 

26 вересня проведено урочистий захід з нагоди Дня туризму, 

під час якого відбулось обговорення тематичного питання: 

«Розвиваємо туризм та мандруємо Луганщиною» та нагороджено 

кращих працівників туристичної галузі почесними відзнаками 

облдержадміністрації. 

Захід виконано. 

5.2. Ведення Реєстру вільних 

приміщень комунальної та 

державної власності в 

Луганській області 

2018-2020 

роки 

Департаментом постійно оновлюється обласний реєстр 

вільних приміщень державної та комунальної власності 

виробничого та невиробничого призначення, що пропонуються 

для викупу або передачі в оренду суб’єктам підприємництва для 

здійснення ними підприємницької діяльності. Реєстр розміщено 

на веб-сторінці Департаменту у розділі «Підприємництво» 

(підрозділ «На допомогу підприємцю»). 

Станом на 01.01.2019 в області налічувалося 278 вільних 

нежитлових приміщень державної та комунальної власності 

загальною площею 68,06 тис. м2, із них у містах – 11,3 тис. м2, 

районах – 56,76 тис. м2.  

Підприємницьким структурам протягом року передано в 

оренду 235 приміщень (у ІV кварталі – 47) загальною площею 

104,9 тис. м2 (у ІV кварталі – 12,8 тис. м2). 

Захід виконано. 

не потребує 

фіннсування 

 

5.3. Формування бази даних 

вільних земельних ділянок з 

визначенням промислового 

призначення 

2018-2020 

роки 

Департаментом розроблена та постійно оновлюється база 

даних інвестиційних ресурсів Луганської області «Зручно. 

INVESTBASE», яка розміщена на офіційному сайті 

облдержадміністрації. База даних наповнена актуальними 

даними, містить інформацію щодо вільних земельних ділянок, у 

не потребує 

фінансування 
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тому числі і промислового призначення, об’єктів нерухомості, 

об’єктів Фонду державного майна України, водних ресурсів, 

наявних корисних копалин, сировини для переробки, трудового 

потенціалу та комерційні пропозиції. 

Захід виконано. 

5.4. Формування банку даних 

фінансово-кредитних установ, 

переліку їх послуг у сфері 

мікро-кредитування, 

забезпечення доступу до 

інформації суб’єктів малого та 

середнього підприємництва 

2018-2020 

роки 

В регіоні діють 15 банків, головні офіси яких розташовані у 

м. Києві, та 131 відокремлений підрозділ таких банків. 

Банківськими установами області здійснюється кредитна 

підтримка суб’єктів МСП. 

У 2018 році відділеннями ПАТ «Державний ощадний банк 

України» та АТ КБ «Приватбанк» надано 200 суб’єктам 

підприємництва кредитів на суму 156,24 млн грн. 

Захід виконано. 

не потребує 

фінансування 

 

6. 6.1. Надання консультаційних 

послуг з питань стандартизації, 

метрології, підтвердження та 

оцінки відповідності 

2018-2020 

роки 

Для підвищення кваліфікації персоналу підприємств регіону, 

опанування нових вимог законодавства у сфері стандартизації, 

метрології, сертифікації та оцінки відповідності спеціалістами  

ДП «Луганський регіональний науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації» надано 104  

(у ІV кварталі – 23) консультації суб’єктам МСП. 

Захід виконано. 

не потребує 

фінансування 

 

6.2. Надання консультацій 

роботодавцям 

2018-2020 

роки 

На базі Сєвєродонецького міського та Старобільського 

районного центрів зайнятості здійснюють діяльність 

Консалтингові центри, якими постійно удосконалюється система 

інформаційного та консультаційного обслуговування осіб з 

питань організації та провадження підприємницької діяльності.  

Протягом року Консалтинговими центрами надано 1006   

(у ІV кварталі – 306) індивідуальних консультацій, проведено  

49 семінарів для 630 роботодавців, 50 заходів для  

680 безробітних, 9 «Днів роботодавця» та 11 «Днів відкритих дверей». 

Захід виконано. 

не потребує 

фінансування 

 

6.3. Забезпечення ефективного 

функціонування в області 

телефонних «гарячих ліній»  

для підприємців 

2018-2020 

роки 

Для оперативного вирішення актуальних питань, які 

стосуються підприємницької діяльності, в області працюють 

11 «гарячих ліній» для підприємців, утворені при міських радах 

міст обласного значення та райдержадміністраціях. На «гарячі 

лінії» від підприємців надійшло 460 (у ІV кварталі − 103) 

звернень, на які було надано роз’яснення. 

не потребує 

фінансування 
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Також здійснює свою діяльність державна установа 

«Луганський обласний контактний центр». Основними 

завданнями Центру є: сприяння вирішенню питань, з якими 

громадяни, в тому числі й підприємці, звертаються до органів 

державної та місцевої влади, шляхом надання консультативно-

правових послуг відповідно до чинного законодавства. 

Захід виконується. 

IV. Навчання, підготовка та перепідготовка кадрів для сфери підприємництва 

 7.1. Організація професійного 

навчання безробітних за 

навчальними планами та 

програмами, що сприяють 

розвитку малого 

підприємництва та 

започаткуванню власної справи 

2018-2020 

роки 

Центрами зайнятості області проводилася робота з 

формування груп з числа безробітних громадян на професійне 

навчання для самостійної зайнятості та подальшого 

працевлаштування у сфері малого бізнесу. Протягом січня-грудня 

за курсом «Основи бізнес-планування» направлено на навчання 48 

(у ІV кварталі – 11) осіб, з них: 17 учасників АТО,  

8 внутрішньо переміщених осіб. 

На навчання за професіями «Продавець продовольчих товарів», 

«Продавець непродовольчих товарів», «Манікюрник», «Перукар 

(перукар-модельєр)», «Візажист», «Косметик», «Кухар», «Швачка», 

«Кравець», «Маляр», «Штукатур», «Електрогазозварник», «Водій 

автотранспортних засобів», «Коваль ручного кування», 

«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», 

«Токар», що сприяють започаткуванню власної справи, направлено 

294 (у ІV кварталі – 65) безробітних. 

Захід виконано. 

1 027,3 кошти 

ФЗДССУВБ 

 7.2. Проведення тренінгів з 

орієнтації на підприємницьку 

діяльність та презентацій 

професій, пов’язаних із 

самозайнятістю та 

започаткуванням власної 

справи 

2018-2020 

роки 

Загалом центрами зайнятості області протягом січня-грудня 

проведено 557 навчальних семінарів, тренінгів, у яких взяли 

участь 8 081 особа.  

Спеціалістами служби зайнятості із залученням 

кваліфікованих тренерів-психологів проведено 269 тренінгів:  

«Як започаткувати власну справу або формула успіху для 

підприємця», «Психологічна мотивація молоді до започаткування 

власної справи», «Сучасний підхід до пошуку роботи», «Бізнес-

планування», «Від самопізнання до самореалізації» для 3 782 осіб. 

З метою орієнтації на самозайнятість міськими та районними 

центрами зайнятості проведено 89 групових заходів «Презентації 

професій» для 1 560 безробітних громадян та 199 інформаційних 

семінарів «Як розпочати свій бізнес?», участь у яких взяли  
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2 739 осіб. З метою орієнтації на самозайнятість міськими та 

районними центрами зайнятості проведено 42 групові заходи 

«Презентації професій» для 477 безробітних громадян та  

158 інформаційних семінарів «Як розпочати свій бізнес?», участь 

у яких взяли 2 237 осіб. 

Громадська організація «Агенція стійкого розвитку» міста 

Щастя провела семінар з написання проектних заявок на 

отримання грантів для 22 представників громади та семінар   

«Як відкрити та організувати власну справу» для 15 осіб в  

смт. Петропавлівка Станично-Луганського району. 

Разом із тим громадською організацією надано  

27 індивідуальних консультацій з написання бізнес-планів та 

30 консультацій щодо оформлення документів для відкриття 

власної справи та особливостей діючого законодавства у сфері 

діяльності МСП. 

За підтримки Британської гуманітарної організації 

Всесвітньої Єврейської Допомоги (ВЄД) у Новоайдарському 

районі реалізується гуманітарна програма щодо підтримки та 

фінансування особистих селянських господарств, в рамках якої 

проведено 21 навчальний тренінг щодо технологічних та 

економічних аспектів ведення молочного скотарства, 

вирощування бройлерів та бджільництва. В рамках реалізації 

програми 61 особа отримала допомогу для ведення особистого 

господарства на суму 29,28 тис. доларів США. 

Продовольчою і сільськогосподарською організацією 

Об’єднаних Націй (FAO) проведено 2 зустрічі для представників 

агробізнесу та семінар «Зміна клімату: виклики та можливості в 

аграрній галузі України» (10-11 грудня, м. Сєвєродонецьк), де 

розглядались питання започаткування експорту 

сільськогосподарської продукції. 

Представниками Норвезької ради у справах біженців у 

Біловодському, Новопсковському, Попаснянському та Троїцькому 

районах розпочато проект, спрямований на задоволення потреб 

внутрішньо переміщених осіб та приймаючих громад, в рамках 

роботи якого 22 особи отримали допомогу для ведення особистого 

господарства на суму 513,7 тис. грн. 
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В Східноукраїнському національному університеті імені 

Володимира Даля здійснює діяльність Стартап школа «Sikorsky 

Challenge». У поточному році проведено низку тренінгів на теми: 

«Основи інноваційного підприємництва. Практика запуску 

стартапу», «Створення студентських компаній: практичні 

аспекти», «Підготовка презентації для інвестора». Учасники 

презентували свої проекти, які розробили під час навчання у 

школі. З них було обрано три найкращих, які були представлені 

5-6 липня на Випуску Української мережі Стартап шкіл в Києві. 

В рамках заходу відзначено 10 найбільш цікавих стартап-проектів 

випускників університетських Стартап Шкіл мережі Sikorsky 

Challenge, у тому числі проект «Eco-profit» (Сєвєродонецьк) – 

технологія одержання мінеральних добрив з відходів промислової 

водопідготовки. 

Захід виконано. 

Всього: 10 522,8 тис. грн 

кошти обласного бюджету 500,0 тис. грн 

інші джерела 10 022,8 тис. грн 

 


