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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
РІШЕННЯ

2020 р. сесія 7 скликання

Про Регіональну програму
розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2027 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про розвиток та державну 
підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», основних положень 
Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 
2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня
2017 року № 504-р, розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 292-р «Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і 
середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року», на виконання 
Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період 
до 2027 року, враховуючи клопотання обласної державної адміністрації, 
висновки постійних комісій обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Регіональну програму розвитку малого і середнього 
підприємництва на 2021-2027 роки (далі -  Програма), що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань, бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.), з 
питань розвитку промисловості і підприємництва, інвестиційної та 
регуляторної політики (Поліщук А.Л.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК





1. Загальна характеристика Регіональної програми розвитку малого і 
середнього підприємництва на 2021-2027 роки (надалі Програма)

1 ініціатор розроблення програми: Вінницька обласна державна 
адміністрація

2
Дата, номер і назва розпорядчого 
документу органу виконавчої влади 
про розроблення програми

Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 23 
березня 2020 року № 202 «Про 
розроблення проекту регіональної 
програми розвитку малого і 
середнього підприємництва на 
2021-2027 роки»

3 Розробник програми

Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації

4 Співрозробники програми

Департаменти, управління, відділи 
облдержадміністрації, 
територіальні органи міністерств та 
інших центральних органів 
виконавчої влади, обласні установи 
та організації, вищі навчальні 
заклади, громадські організації

5 Відповідальний виконавець програми

Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації

6 Учасники програми

Департаменти, управління 
облдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування, 
територіальні органи міністерств та 
інших центральних органів 
виконавчої влади, обласні установи 
та організації, вищі навчальні 
заклади, громадські організації

7 Терміни реалізації програми 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 
2027 роки

8
Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 
всього

23280,0 тис.грн.

8.1 в тому числі бюджетних коштів \
- з них коштів обласного бюджету 23280,0 тис.грн.



Основні джерела фінансування 
програми

Кошти обласного бюджету, кошти 
місцевих бюджетів, кошти Фонду 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України 
на випадок безробіття, власні 
кошти суб'єктів підприємництва, 
залучені кошти донорських 
організацій.____________________

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Розвиток малого і середнього підприємництва протягом усього часу 
становлення економічної незалежності держави залишається одним із 
пріоритетних напрямів загальнодержавної та регіональної економічної політики 
України.

Протягом останніх років у підприємницькому середовищі відмічається 
ряд позитивних змін щодо спрощення ведення підприємницької діяльності. 
Зокрема, вдосконалено механізм державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності та зменшено адміністративний тиск на підприємців з 
боку контролюючих органів, завершено передачу на місця повноважень з 
державної реєстрації юридичних та фізичних осіб, речових прав на нерухоме 
майно, запроваджено конкуренцію на ринку цих послуг, оптимізовано дозвільні 
процедури у сфері господарської діяльності та процес започаткування 
підприємницької діяльності.

За результатами опитування вітчизняних підприємців, яке проводили 
Офіс ефективного регулювання (BRDO) та Спілка Українських підприємців 
(СУП) в рейтингу «Regional Doing Business 2018» Вінницька область визнана 
найкомфортнішим регіоном за легкістю ведення бізнесу.

За три останніх роки кількість суб'єктів малого і середнього 
підприємництва збільшилась на 10,1%; кількість зайнятих в малому і 
середньому підприємництві області збільшилась на 13,6%; обсяг реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) малими і середніми підприємствами області 
збільшився на 30,1%; надходження від діяльності суб'єктів малого і середнього 
бізнесу до місцевих бюджетів збільшились на 31,1%.

Розвиток малого та середнього бізнесу має вплив на економічний 
розвиток регіону в цілому і характеризується щорічним збільшенням кількості 
малих та середніх підприємств, зростанням їх частки в загальних основних 
економічних показниках області.

Так, за даними Головного управління статистики у Вінницькій області на 
початок 2020 року в області діяли 10279 малих та середніх підприємств, з яких 
606 середніх та 9673 малих підприємства.
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Кількість малих та середніх підприємств у порівнянні з 2017 роком на 
збільшилась на 12,0%. А саме: кількість малих підприємств збільшилась на
11,1% або відповідно на 967 одиниць, а кількість середніх підприємств 
збільшилась на 28,6% або відповідно на 135 одиниць.

У розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення кількість малих і 
середніх підприємств області становить 65 одиниць, що на 12,1% більше 
показника 2017 року.

Одним із головних завдань розвитку малого і середнього бізнесу 
залишається вирішення питань зайнятості населення. Всього в малому та 
середньому підприємництві області зайнято близько 250 тис. осіб, що 
становить третю частину економічно-активного населення області, із яких 
понад 150 тис.осіб зайняті в малому бізнесі.

Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах в 2019 році 
становила 54,1 тис. осіб, або 30,7% від загальної кількості зайнятих працівників 
на підприємствах області і по відношенню до 2017 року ця кількість 
збільшилась на 2700 осіб або на 5,2%.



Кількість зайнятих працівників на малих і 
середніх підприємствах (тис.ос.)

) 120 
100 

} 80 

І 60 

40 

20

92,8 щ г
72,9

р г ' , »

82,4
16,4 97,1

51,8

2017 2018

а середні шмат шФОП

2019

Більше половини усіх зайнятих працівників Погребищенського, 
Шаргородського, Теплицького та Оратівського районів зайнято на малих 
підприємствах.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 
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Протягом останніх років зберігається позитивна динаміка зростання 
обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) малими і середніми 
підприємствами області. Так, у порівнянні із 2017 роком обсяги реалізованої 
продукції зросли на 30,1%, або на 33,0 млрд. грн. і становили 142,5 млрд. грн.

Четверта частина обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) 
підприємств області реалізовано малими підприємствами та складає 50753,6 
млн.грн., що на 22,1% більше у порівнянні із 2017 роком. Найвагомішою є 
частка реалізації малих підприємств в загальному обсязі реалізованої продукції 
(товарів, послуг) Погребищенського району (80,7%), більше половини -  
Чернівецького, Піщанського, Шаргородського, Оратівського, Чечельницького, 
Тростянецького та Бершадського районів.

Вінницька область є аграрним регіоном. Одним із дієвих шляхів розвитку 
підприємницької діяльності в сільській місцевості є фермерство.

В області зареєстровано 2626 фермерських господарств, з яких -  1836 або 
70% активні. Площа сільськогосподарських угідь фермерських господарств, 
становить 265,3 тис. га, в т.ч.: ріллі -  254,7 тис. га. \

В середньому на одне фермерське господарство припадає 135,2л га 
сільськогосподарських угідь, у т.ч.: ріллі -  132,3 га. ^



Значне зростання земель в користуванні фермерів спостерігалося з 2005 
року, коли фермери розпочали активно орендувати земельні паї. На сьогодні 
88,5% сільськогосподарських угідь, які знаходяться у користуванні фермерів, є 
орендованими.

Фермерські господарства області переважно займаються виробництвом 
продукції рослинництва, її питома вага складає близько 94%.

На сьогоднішній день в області нараховується 97 сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативи, в т.ч.: молочарських -  38, плодоовочевих -  7, з 
обробітку землі та збирання врожаю -  5, інших -  47 од. За 2019 рік 
сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами надано послуг для 
сільського населення на 12,7 млн. грн.

Наявний стан розвитку малого і середнього підприємництва в області 
свідчить про необхідність реалізації активної та виваженої регіональної 
політики з підтримки і подальшого розвитку підприємницького потенціалу та 
самозайнятості населення.

Актуальним завданням органів виконавчої влади є використання переваг 
підприємницького сектору як мобільної, гнучкої і ефективної системи 
господарювання, організації товарного виробництва, торгівлі, послуг, інших 
видів підприємницької діяльності для розвитку і структурної перебудови 
економіки регіону, підвищення рівня зайнятості та добробуту населення.

Факторами, що визначають особливу роль малого підприємництва, є:
забезпечення створення нових робочих місць, подолання прихованого 

безробіття;
стимулювання підвищення ділової активності населення та розвитку 

середнього класу, який є соціальною базою економічних реформ і забезпечує 
стабільність суспільства;

всебічне сприяння розвитку людського капіталу;
формування місцевих споживчих ринків;
сприяння пом’якшенню соціальної напруженості в суспільстві завдяки 

підвищенню рівня доходів населення.
З метою подальшого розвитку сприятливого підприємницького 

середовища в області розроблено Регіональну програму розвитку малого і 
середнього підприємництва на 2021-2027 роки.

Програма розроблена у відповідності до Стратегії збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року 
(затверджена рішенням позачергової 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 
лютого 2020 року №921), з урахуванням закону України «Про розвиток та 
державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», основних 
положень Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на 
період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
24 травня 2017 року № 504-р, розпорядження Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 року № 292-р «Деякі питання реалізації Стратегії розвитку 
малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року». \

Принципи, на яких базується Програма, - це об’єктивність, гласність, 
прозорість, доцільність, ефективність, орієнтування на інтереси громад \га 
регіону в цілому. Програма спрямована на створення соціально-економічних,



ресурсних, нормативно-правових, фінансових, інформаційних та інших умов 
розвитку малого та середнього підприємництва в регіоні, підвищення 
конкурентоздатності діючих суб’єктів малого та середнього підприємництва, 
подальший розвиток сучасної інфраструктури підтримки бізнесу.

3. Мета Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для активізації 
підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату, 
забезпечення конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва та 
підвищення його ролі у вирішенні завдань соціально - економічного розвитку 
області, формування і впровадження ефективної державно-громадської системи 
його обслуговування, підтримки і захисту.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи 
виконання Програми

Програма має сприяти у створенні сприятливих умов для розвитку 
суб’єктів господарювання, фінансової підтримки та ресурсного забезпечення, 
удосконаленні інфраструктури, самозайнятості та зайнятості населення, 
забезпеченні подальшого розвитку конкурентоспроможності, інвестиційно- 
інноваційної діяльності.

Програма ґрунтується на аналізі основних показників соціально- 
економічного розвитку області за попередні роки, зокрема сфери розвитку 
підприємництва, визначення основних зовнішніх та внутрішніх чинників, що 
стримують розвиток малого і середнього підприємництва, і визначає основні 
цілі та пріоритети щодо підтримки малого і середнього підприємництва в 
області.

За результатами ґрунтовного аналізу стану та тенденцій розвитку малого і 
середнього підприємництва, в тому числі зовнішнього та внутрішнього 
середовища малого і середнього підприємництва визначено наступні проблеми 
у сфері малого і середнього підприємництва:

відсутність налагодженої та ефективної координації дій заінтересованих 
сторін (місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
громадських об’єднань підприємців, міжнародних організацій та проектів 
міжнародної технічної допомоги, що діють на території України);

нестабільне регуляторне середовище, в якому функціонують суб’єкти 
малого і середнього підприємництва;

відсутність взаємодії між центральними та місцевими органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування щодо розв’язання поточни' 
проблем малого і середнього підприємництва;

недостатня інституційна спроможність реалізації державної політику у 
сфері розвитку підприємництва;



обмежене бюджетне фінансування (обмежена державна підтримка певних 
сфер державної політики, зокрема розвитку малого і середнього 
підприємництва);

обмеженість доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до 
ресурсів (фінансових, майнових, природних тощо);

невідповідність існуючої інфраструктури підтримки малого і середнього 
підприємництва як потребам малого і середнього підприємництва, так і 
кількості та якості надання послуг, на регіональному рівні.

недостатня інформаційна та правова обізнаність суб’єктів підприємництва; 
значне податкове навантаження на бізнес;
відсутність мотивації до інвестиційної та інноваційної діяльності; 
територіальна нерівномірність розвитку малого підприємництва та 

недостатня роль малого бізнесу у формуванні місцевих ринків;
недостатня розвиненість інфраструктури підтримки малого 

підприємництва.
З урахуванням зазначених проблем та з метою досягнення мети 

Програми визначено пріоритетні цілі реалізації Програми на наступні роки, а 
саме:

1. Створення сприятливого бізнес-середовища для розвитку бізнесу.
2. Розширення доступу МСП до фінансових ресурсів.
3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури 

підтримки підприємництва.
4. Підвищення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу 

бізнесу.
Програма є довгостроковою та буде виконуватися у 2021 -  2027 роках.

Ресурсне забезпечення реалізації Програми
тис.грн.

Обсяг коштів, 
які пропонується 

залучити на 
виконання 
Програми

Термін виконання Програми (по роках)

Всього 
витрат на 
виконання 
Програми

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обсяг ресурсів 
всього (тис.грн), 

в тому числі:
державний

бюджет - - - - - -

обласний бюджет 5380 2980 2980 2980 2980 2990 2990 23280
кошти

небюджетних
джерел

-

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 
державного бюджету (у межах наявних фінансових ресурсів), обласного 
бюджету, місцевих бюджетів (у межах наявних фінансових ресурсів) та іншж



джерел, не заборонених чинним законодавством України. Обсяги фінансування 
з обласного бюджету визначаються щороку під час його формування або у ході 
виконання в межах наявних фінансових ресурсів.

5. Завдання Програми та результативні показники

Розв’язанню визначених проблем та досягненню мети Програми 
сприятимуть завдання та заходи Програми, направлені на:

дерегуляцію господарської діяльності, у тому числі шляхом 
запровадження спрощеного доступу до отримання адміністративних послуг;

розширення можливостей доступу суб’єктів малого і середнього 
підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів;

удосконалення системи інформаційної підтримки;
надання підтримки інноваційно-орієнтованим проектам, розробленим 

суб’єктами малого і середнього підприємництва, для започаткування та 
розвитку бізнесу;

сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього 
підприємництва;

підвищення ефективності підготовки, перепідготовки кадрів для сфери 
малого та середнього підприємництва;

запровадження системи організаційно-освітніх заходів, спрямованих на 
підвищення фахового рівня, знань, навичок суб’єктів господарювання, щодо 
ведення бізнесу, поширення серед населення правових та економічних знань, 
необхідних для здійснення підприємницької діяльності; 

підвищення позитивного іміджу підприємця.
Очікуваним результатом виконання Програми є подальший розвиток 

малого і середнього підприємництва, нарощування обсягів реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) та збільшення внеску суб’єктів малого та середнього 
підприємництва у:

валовий внутрішній продукт області; 
підвищення зайнятості населення; 
розв’язання соціальних проблем регіону.
Реалізація завдань і заходів Програми дозволить:
прискорити розвиток та підвищити конкурентоспроможність малого і 

середнього підприємництва регіону на вітчизняному і світовому ринках 
шляхом впровадження інноваційних технологій;

створити сприятливі умови для розв’язання економічних і соціальних 
проблем;

поліпшити бізнес-клімат та сформувати позитивний імідж регіону для 
залучення інвестицій;

активізувати застосування фінансово-кредитних механізмів підтримки 
бізнесу;

збільшити кількість суб’єктів господарювання;
створити умови для збільшення чисельності осіб, зайнятих у малом; 

середньому підприємництві, в тому числі в сільській місцевості;
активізувати формування інфраструктури підтримки малого і середньог 

підприємництва;



підвищити рівень зайнятості шляхом активного залучення молоді до 
малого і середнього підприємництва;

заохотити приватних підприємців до участі у проектах, що реалізуються 
на засадах державно-приватного партнерства;

запровадити систему організаційно-освітніх заходів, спрямованих на 
підвищення фахового рівня, знань, навичок суб’єктів господарювання, щодо 
ведення бізнесу, поширення серед населення правових та економічних знань, 
необхідних для здійснення підприємницької діяльності.

Показники оцінки ефективності виконання Програми викладені у 
Додатку 2.

6. Напрями діяльності і заходи Програми.

Досягнення мети Програми здійснюватиметься шляхом реалізації заходів 
Програми за пріоритетними цілями:

1. Створення сприятливого бізнес-середовища для розвитку бізнесу.
2. Розширення доступу МСП до фінансових ресурсів.
3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури 

підтримки підприємництва.
4. Підвищення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу 

бізнесу.

Для забезпечення якісного виконання та дієвого контролю за реалізацією 
Програми розроблено Перелік завдань та заходів із зазначенням строків 
виконання, виконавців, очікуваних результатів, обсягів і джерел фінансування, 
який міститься у Додатку 1.

Виконання визначених Програмою завдань здійснюється шляхом 
послідовної реалізації заходів спрямованих на розвиток та підтримку малого і 
середнього підприємництва у 2021 - 2027 роках.

Коригування Переліку завдань та заходів Програми та термінів їх 
виконання здійснюватиметься за необхідністю.

7. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 
обласного бюджету.

Загальний орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2021 -  2027 роки 
становить 23280,0 тис. грн., в тому числі: 2021 рік -  5380,0 тис. грн., 2022 рік -  
2980,0 тис. грн., 2023 рік -  2980,0 тис. грн., 2024 рік -  2980,0 тис. грн., 2025 рік 
-  2980,0 тис. грн., 2026 рік -  2990,0 тис.грн., 2027 рік -  2990,0 тис.грн.

Обсяги та джерела фінансування Програми деталізовані у Додатку 1.
Обсяг фінансування вказано в цінах 2020 року. У разі потреби, 

наступних роках обсяг фінансування підлягає перерахунку в діючих цінах.
Контроль за витрачанням бюджетних коштів здійснюється в 

встановленому чинним законодавством України.



8. Координація і контроль за ходом виконання Програми

Відповідальність за виконання Програми несе Вінницька обласна 
державна адміністрація, яка щороку звітує перед Вінницькою обласною Радою 
про результати виконання Програми.

Координація виконання Програми покладається на Департамент 
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної 
державної адміністрації.

Департаменти, управління облдержадміністрації, територіальні органи 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласні установи 
та організації, відповідальні за здійснення запланованих заходів Програми, 
забезпечують реалізацію заходів у повному обсязі та у визначені Програмою 
терміни. Щоквартально, до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, 
надають інформацію про хід виконання заходів Програми Департаменту 
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації 
для узагальнення.

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 
облдержадміністрації щоквартально здійснює контроль за виконанням заходів 
Програми та інформує обласну державну адміністрацію, Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Система організації контролю за реалізацією Програми включає в себе 
також постійно діючі і тимчасові громадські органи, державні органи 
управління (регіональна рада підприємців, комісії, робочі групи), інші.



Додаток 1 
до рішення сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від _________ 2020 року

ПЕРЕЛІК 
завдань і заходів Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва 

на 2021 -  2027 роки

JV»
Назва напряму 

діяльності 
(пріоритетні 

завдання)

Перелік заходів Програми
Термін

Виконавці
Джерела

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 
тис.гривень Очікувані

результатип/п виконан
ня заходу

фінансуван
ня 2021

рік
2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
щ р

2026 
_PÂK

2027
рік

1. Створення
сприятливого
бізнес-
середовища
для розвитку
бізнесу

1.1 .Забезпечення 
виконання структурними 
підрозділами 
облдержадміністрації, 
органами місцевого 
самоврядування вимог 
чинного законодавства 
України з питань 
державної регуляторної 
політики, систематичного 
оприлюднення інформації 
про результати 
проведеного моніторингу 
на офіційних веб-сайтах 
органів влади та 
місцевого 
самоврядування

Протягом
2021-
2027
років

Департаменти, 
управління та 
відділи
облдержадміні
страції, органи 
місцевого 
самоврядування, 
громадські 
об’єднання, 
консультативно- 
дорадчі органи 
при органах 
влади

В межах
кошторису
виконавців

г1

Забезпечення 
принципів 
передбачувано
сті, доцільності, 
адекватності, 
ефективності, 
збалансованості, 
прозорості та 
врахування 
громадської 
думки.
Вдосконалення
правового
регулювання
господарських
відносин, а
також
адміністративни
х відносин між
регуляторними
органами та
суб’єктами
господарювання
. Недопущення
прийняття
неефективних
регуляторних



актів
1.2. Забезпечення ведення 
та систематичного 
оновлення переліку 
чинних регуляторних 
актів, здійснення його 
оприлюднення

Протягом
2021-
2027
років

Департаменти, 
управління та 
відділи
облдержадмініст 
рації, органи 
місцевого 
самоврядування

В межах
кошторису
виконавців

Забезпечення
відкритості та
прозорості
діяльності
органів
виконавчої
влади.

1.3. Організація та 
проведення
спеціалізованих тренінгів, 
круглих столів, семінарів 
для фахівців органів 
виконавчої влади та 
органів місцевого 
самоврядування з питань 
реалізації державної 
регуляторної політики та 
практичного застосування 
норм регуляторного 
законодавства

Протягом
2021-
2027
років

Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
облдержадмініст
рації,
виконавчі органи
міських,
селищних,
сільських рад,
громадські
об’єднання

Обласний
бюджет

Місцеві
бюджети

40 40 40 40 40 40 40 Посилення
професійно-
кваліфікаційно-
го рівня
фахівців
місцевих
органів
виконавчої
влади та
органів
місцевого
самоврядуванн
я щодо
практичної
реалізації норм
регуляторної
політики,
зокрема з
планування
регуляторної
діяльності,
підготовки
аналізу
регуляторного 
впливу, 
проведення 
заходів з 
відстеження 
результативное 
ті регуляторних 
актів, їх 
перегляду

1.4. Забезпечення 
ефективної роботи 
дорадчих органів з питань 
розвитку підприємництва 
при органах виконавчої 
влади

Протягом
2021-
2027
років

Департамент 
міжнародного 
співробітництва 
та регіонального 
розвитку

Обласний
бюджет

Місцеві
бюджети

50 50 50 50 50 50

|

V

50 'і

\ г Д
Налагодження 
ефективної 
взаємодії з 
підприємницьк 
ою



облдержадмініст 
рації, виконавчі 
органи міських, 
селищних, 
сільських рад

громадськістю 
області. Захист 
прав та 
інтересів 
підприємців

1.5. Забезпечення 
матеріально-технічного 
оснащення центрів 
надання адміністративних 
послуг та ефективної їх 
роботи

Протягом
2021-
2027
років

Органи місцевого 
самоврядування

Місцеві
бюджети

Надання 
якісних послуг 
та підвищення 
якості
обслуговування

1.6. Проведення тренінгів, 
семінарів, курсів 
підвищення кваліфікації 
для працівників центрів 
надання адміністра
тивних послуг

Протягом
2021-
2027
років

Департамент 
міжнародного 
співробітництва 
та регіонального 
розвитку 
облдержадмініст 
рації, органи 
місцевого 
самоврядуван
ня, Центр 
перепідготовки 
та підвищення 
кваліфікації 
працівників 
органів
державної влади,
органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ і
організацій

Обласний
бюджет

Місцеві
бюджети

40 40 40 40 40 40 40

V

Посилення
професійних
компетенцій
фахівців
органів
місцевого
самоврядуван
ня

1.7. Залучення 
представників бізнесу та 
бізнес-асоціацій до 
розробки та публічного 
обговорення стратегічних 
документів та рішень, що

Протягом
2021-
2027
років

Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
облдержадмініст

В межах
кошторису
виконавців

Іл
Отримання 
об’єктивних 
даних про 
бізнес-клімат у 
містах і 
районах



стосуються діяльності 
малого і середнього 
підприємництва

рації, органи
місцевого
самоврядування

області, 
виявлення 
нагальних 
проблем, що 
стримують 
розвиток 
підприємницт
ва в регіоні. 
Визначення 
шляхів 
поліпшення 
співпраці між 
владою та 
бізнесом

1.8. Проведення тренінгів, 
семінарів з питань 
підвищення
інформованості суб’єктів 
малого і середнього 
підприємництва про 
участь у публічних 
закупівлях, як 
постачальників

Протягом
2021-
2027
років

Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
облдержадмініст
рації

Обласний
бюджет

40 40 40 40 40 40 40 Залучення
представників
малого та
середнього
бізнесу до
державних
закупівель

1.9. Оптимізація роботи 
Центрів обслуговування 
платників ГУ ДПС у 
Вінницькій області у 
наданні адміністративних 
послуг та консультаційної 
допомоги особам, які 
розпочинають займатись 
підприємницькою 
діяльністю

Протягом
2021-
2027
років

ГУДПСу 
Вінницькій 
області, ЦОП та 
ДПІ управлінь на 
правах
відокремлених 
підрозділів ГУ 
ДПС у 
Вінницькій 
області

В межах
кошторису
виконавців

Налагодження
ефективної
роботи
Центрів
обслуговування
платників

1.10. Проведення аналізу 
впливу змін в 
законодавстві на практику 
використання суб'єктами 
малого бізнесу спрощеної 
системи оподаткування, 
динаміки показників, які 
відображають реальний

Протягом
2021-
2027
років

ГУДПСу
Вінницькій
області

В межах
кошторису
виконавців

V\
Проведений
аналіз стану
застосування
спрощеної
системи
оподаткування
та її впливу на
розвиток
бізнесу



стан застосування 
спрощеної системи 
оподаткування

2. Розширення 
доступу 
МСП до 
фінансових 
ресурсів.

2.1. При підготовці 
проектів місцевих 
бюджетів передбачати 
щорічно у видатковій 
частині обласного та 
місцевих бюджетів кошти 
на підтримку малого і 
середнього
підприємництва у сумі не 
менше 0,5% доходів 
відповідних бюджетів

Протягом
2021-
2027
років

Департамент 
фінансів 
облдержадмініс
трації, органи 
місцевого 
самоврядування

В межах
кошторису
виконавців

Забезпечення
підтримки
розвитку
підприємниц
тва

2.2. Надання на 
конкурсних засадах 
фінансової підтримки 
суб'єктам малого та 
середнього
підприємництва, в тому 
числі підприємцям- 
початківцям

Протягом
2021-
2027
років

Департамент
фінансів
облдержадмініст
рації,
Департамент 
міжнародного 
співробітництва 
та регіонального 
розвитку 
облдержадмініст 
рації, Вінницька 
обласна Рада

Обласний
бюджет

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 Збільшення 
кількості 
суб’єктів 
малого і 
середнього 
підприємницт
ва

2.3. Запровадження нових 
механізмів фінансової 
підтримки СМП.

Протягом
2021-
2027
років

Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
облдержадмініст
рації, органи
місцевого
самоврядування

Місцеві
бюджети

і

Створення 
нових робочих 
місць у сфері 
малого бізнесу

2.4. Інформування 
суб’єктів господарювання 
з питань існуючих 
механізмів фінансово- 
кредитної підтримки 
бізнесу на національному

Протягом
2021-
2027
років

Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
облдержадмініст

В межах
кошторису
виконавців

и \ Підвищення
рівня
фінансової
культури
суб’єктів
господарював-



1

рівні та іноземних 
кредитних ліній

рації, бізнес-
асоціації,
фінансові
установи,
підприємці

ня, забезпечен
ня вільного 
доступу до 
узагальненої 
інформації про 
програми 
кредитування 
бізнесу та їх 
умови

3. Ресурсне та 
інформаційне 
забезпечення, 
формування 
інфраструкту
ри підтримки

3.1. Створення на базі 
центрів надання 
адміністративних послуг 
інформаційних центрів 
підприємництва

2021,
2022,
2023
роки

Органи
місцевого
самоврядування

Місцеві
бюджети

Формування
місцевої
інфраструктури
підтримки
підприємництв
а

підприємницт
ва

3.2. Створення та 
підтримка на базі 
існуючих веб-ресурсів 
органів влади окремих 
розділів для 
систематичного 
інформування і 
консультування 
підприємців з актуальних 
питань ведення бізнесу

Протягом
2021-
2027
років

Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
облдержадмініст
рації, органи
місцевого
самоврядування

В межах
кошторису
виконавців

Місцеві
бюджети

Підвищення
рівня
інформування 
підприємниць
ких структур

3.3. Покращення іміджу 
підприємництва та 
заохочення широких 
верств населення до 
розвитку власної справи

Протягом
2021-
2027
років

Вінницька 
обласна служба 
зайнятості

В межах
кошторису
виконавців

Забезпечення 
підтримки 
підприємниць
кої ініціативи 
безробітних, 
збільшення 
кількості СМП

3.4. Організація та 
проведення регіональних 
заходів в рамках 
впровадження 
Європейського тижня 
малого і середнього 
підприємництва в Україні

Протягом
2021-
2027
років

Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
облдержадмініст
рації

Обласний
бюджет

10 10 10 10 10

1

20

(Иґ Популяризація
підприємницьк
ої діяльності та
кращих
практик
розвитку
власної справи



3.5. Організація та 
проведення форумів, 
круглих столів, семінарів, 
тренінгів, майстер-класів, 
конкурсів, конференцій 3 
актуальних питань 
ведення бізнесу

Протягом
2021-
2027
років

Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
облдержадмініст
рації

Обласний
бюджет

300 300 300 300 300 300 300 Підвищення
кваліфікаційног
о рівня
суб’єктів
господарюванн
я у сфері
управління,
маркетингу,
менеджменту,
права,
оподаткування.

3.6. Проведення аналізу
інфраструктури
підтримки
підприємництва з метою 
виявлення існуючих 
недоліків у діяльності та 
їх спроможності в наданні 
якісних послуг суб’єктам 
малого і середнього 
підприємництва, у тому 
числі забезпечення 
ефективного 
представництва їх 
інтересів у межах 
державно-приватного 
діалогу

2021,
2022

Департамент 
міжнародного 
співробітництва 
та регіонального 
розвитку 
облдержадмініс
трації, органи 
місцевого 
самоврядування, 
громадські 
організації

В межах
кошторису
виконавців

Розширення
діючої
інфраструктури
підприємниц
тва

3.7. Створення 
Регіонального центру 
підтримки 
підприємництва та 
розвитку стартапів

2021 Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
облдержадмініст
рації

Обласний
бюджет

залучені
кошти
м т д

2400

3.8. Проведення 
інформаційно-навчальних 
та консультативних 
заходів щодо розвитку 
аграрного бізнесу

Протягом
2021-
2027
років

Департамент 
агропромисловог 
о розвитку, 
екології та 
природних 
ресурсів
облдержадмініст 
рації, місцеві 
органи

В межах
кошторису
виконавців

а )

и
і

\

Проведення
заходів
інформаційного
характеру,
поширення
інформаційних
матеріалів,
проведення
семінарів,



виконавчої влади консультацій, 
засідань за 
круглим столом

3.9. Підтримати створення 
та діяльність дорадчих 
служб у сільській 
місцевості

Протягом
2021-
2027
років

Департамент 
агропромисловог 
о розвитку, 
екології та 
природних 
ресурсів
облдержадмініст 
рації, місцеві 
органи
виконавчої влади

В межах
кошторису
виконавців

Функціонуванн 
я дорадчих 
служб у 
сільській 
місцевості

4. Підвищення 
конкуренто
спроможності 
та інновацій
ного
потенціалу

4.1. Адаптація навчальних 
планів і програм 
підготовки
кваліфікованих робітників 
до потреб малого і 
середнього бізнесу

Протягом
2021-
2027
років

Департамент 
освіти і науки 
облдержадмініст 
рації, заклади 
професійної 
(професійно- 
технічної) 
освіти

В межах 
кошторису 
виконавців

Підготовка 
кваліфікованих 
кадрів для 
малого і 
середнього 
підприємниц
тва

4.2. Формування 
регіонального 
замовлення на підставі 
угод із підприємствами, 
установами, 
організаціями

Протягом
2021-
2027
років

Департамент 
освіти і науки 
облдержадм ініст 
рації, заклади 
професійної 
(професійно- 
технічної) 
освіти

В межах 
кошторису 
виконавців

Забезпечення 
кваліфіковани
ми кадрами 
підприємств 
регіону

4.3. Створення умов для 
навчання «впродовж 
життя» на базі 
навчально-практичних 
центрів та Центрів 
досконалості закладів 
професійної 
(професійно-технічної) 
освіти

Протягом
2021-
2027
років

Департамент 
освіти і науки 
облдержадмініст 
рації, заклади 
професійної 
(професійно- 
технічної) 
освіти

В межах 
кошторису 
виконавців

Підготовка та
підвищення
кваліфікації
робітників
підприємств
малого та
середнього
бізнесу



4,4.Проведення навчаль
них заходів для 
зареєстрованих 
безробітних основам 
підприємницької 
діяльності

Протягом
2021-
2027
років

Вінницька 
обласна служба 
зайнятості

В межах 
кошторису 
виконавців

Проведення
заходів
інформаційного
характеру,
поширення
інформаційних
матеріалів,
проведення
семінарів,
консультацій,
засідань за
круглим столом

4.5. Забезпечення 
розвитку академічного 
підприємництва з метою 
налагодження ефективної 
передачі наукових 
здобутків та вищої освіти 
до сфери підприємництва. 
Налагодження 
комунікацій між владою, 
науковцями і 
представниками бізнесу, 
які зацікавлені в розвитку 
інновацій

Протягом
2021-
2027
років

Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
облдержадмініст
рації, навчальні
заклади області,
громадські
організації
підприємців,
бізнес-асоціації

В межах 
кошторису 
виконавців

Сприяння
створенню
кластерів.
Поширення
успішного
досвіду

4.6. Сприяння 
розробленню місцевих 
програм розвитку малого 
і середнього 
підприємництва

Протягом
2021-
2027
років

Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
облдержадмініст
рації, органи
місцевого
самоврядування

В межах 
кошторису 
виконавців

її

Надання 
методично- 
консультатив
ної допомоги 
органам 
місцевого 
самоврядуван
ня

V



4.7. Підвищення 
поінформованості 
суб'єктів малого і 
середнього 
підприємництва про 
переваги екологізації 
підприємницької 
діяльності

Протягом
2021-
2027
років

Департамент 
агропромисловог 
о розвитку, 
екології та 
природних 
ресурсів
облдержадмініст 
рації, місцеві 
органи
виконавчої влади

В межах 
кошторису 
виконавців

Проведення
заходів
інформаційного
характеру,
зокрема
поширення
інформаційних
матеріалів

4.8. Сприяння 
впровадженню проектів 
направлених на підтримку 
та розвиток економічного 
потенціалу
територіальних громад та 
стимулювання 
підприємницької 
активності

Протягом
2021-
2027
років

Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
облдержадмініст
рації, проекти
міжнародної
допомоги,
громадські
організації

В межах 
кошторису 
виконавців

залучені
кошти
м т д

Підтримка та 
розвиток 
підприємниць-кої 
ініціативи на 
рівні
територіальних
громад області,
проведення
семінарів,
консультацій,
засідань за
круглим столом,
поширення
інформаційних
матеріалів

РАЗОМ: 5380 2980 2980 2980 2980 2990 2990

Заступник голови обласної Ради Ігор ХМІЛЬ



Додаток 2 
до рішення сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від _________ 2020 року

Показники оцінки ефективності виконання 
Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва 

на 2021 -  2027 роки

№
з/п

Назва показника Одиниця
виміру

Вихідні 
дані на 
початок 

Дії
Програми

Період дії виконання Програми Всього за період 
дії Програми

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Показники продукту

1.1 Кількість суб'єктів 
малого і середнього 

підприємництва
одиниць 78687 79081 79476 79873 80272 80272 80272 80663 -

1.2 Кількість зайнятих в 
малому і середньому 

підприємництві
осіб 250000 250500 251000 251500 252000 253000 254000 255000 -

1.3 Кількість суб'єктів 
підприємництва, 
яким планується 
надати фінансову 

підтримку

осіб 30 50 50 50 50 50 50 50 350

1.4 Кількість проведених 
семінарів, тренінгів, 
конкурсів, круглих 
столів для МСП

одиниць 680 750 750 750 750 770 770 770 5310

1.5 Кількість учасників, 
які прийняли участь 

у заходах
осіб 8000 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 59500



Показники ес )Є К Т И В Н О С Т І

2.1 Середній обсяг 
витрат на виконання 

одного заходу 
Програми

Тис грн 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0

2.2 Середній обсяг 
фінансової 

підтримки одному 
суб'єкту 

підприємництва

Тис грн. 46,7 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

2.3 Частка населення, 
зайнятого в малому 
та середньому 
підприємництві до 
економічно- 
активного населення 
області

% 34,5 34,6 34,7 34,8 34,9 35,0 35,0 35,0 35,0

Показники якості
3.1 Питома вага 

надходжень до 
місцевих бюджетів 

від діяльності малого 
і середнього 

підприємництва

% 28,4 28,8 29,0 29,4 29,4 29,4 29,8 30,0 -

3.2 Темп зростання 
кількості заходів 

програми до 
минулого року

% 108,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

3.3 Темп зростання 
обсягів реалізованої 
продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
суб'єктами малого і 

середнього 
підприємництва

% 11,7 10,0 10,8 11,0 11,1 11,2 11,2 11,2

1
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