УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ № 576
20 грудня

2017 р.

27 сесія 7 скликання

Про Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва
Вінницької області на період до 2020 року
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», рішення
13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 225 «Про
Регіональну програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2017
рік» враховуючи клопотання обласної державної адміністрації, висновки
постійних комісій обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:
1.
Інформацію обласної державної адміністрації про виконання
Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017
рік взяти до відома.
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення 13 сесії обласної Ради
7 скликання від 20 грудня 2016 року № 225 «Про Регіональну програму
розвитку малого і середнього підприємництва на 2017 рік»
3. Затвердити Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва
Вінницької області на період до 2020 року (далі - Стратегія МСП), що
додаються.
4. Фінансування Стратегії МСП проводити з обласного, місцевих
бюджетів, за рахунок інвестиційних, грантових коштів та інших джерел.
5. 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 політи
А.Л.).
Голова обласної Ради

А. ОЛІИНИК
ш ин

Інформація
про виконання Регіональної програми розвитку малого і середнього
підприємництва на 2017 рік
Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва на
2017 рік (надалі Програма), затверджена рішенням 13 сесії обласної Ради 7
скликання від 20 грудня 2016 року № 225.
На виконання заходів Програми в обласному бюджеті на 2017 рік були
передбачені кошти в сумі 2,0 млн. грн., із яких:
- 1,5 млн. грн. на часткове відшкодування відсоткових ставок за
кредитами залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва на
реалізацію інвестиційних проектів;
- 300 тис.грн. на підтримку стартапів підприємців-початківців через
конкурс бізнес-планів;
- 200 тис.грн. на реалізацію інших заходів Програми.
За рахунок коштів обласного бюджету в рамках виконання заходів
Програми:
створено належні умови для роботи Регіональної ради підприємців при
облдержадміністрації, в тому числі забезпечено приміщенням в
адміністративному будинку по вул. Театральна, 14, послугами телефонного
зв’язку та Інтернету;
організовано та проведено щорічний конкурс «Бізнес-еліта Поділля»,
видано бюлетень, до якого увійшла інформація про переможців та лауреатів
конкурсу «Бізнес-еліта Поділля» у семи
номінаціях в різних галузях
виробництва («Компанія лідер», «Відкриття року», «Наша марка»,
«Стабільність», «Відродження», «Якість», «Благодійність»);
проведено 2 тематичних семінари для підприємців
«Стратегія
присутності
малого і середнього
бізнесу в Інтернеті» та «Загальні
рекомендації суб’єктам
підприємництва під час проведення перевірок
контролюючими органами». У семінарах прийняли участь біля 100
представників МСП;
організовано та проведено заходи до Дня підприємця, 39 кращих
підприємців були нагороджені почесними грамотами облдержадміністрації та
обласної Ради.
Також, протягом 2017 року в області проведено 1684 різноманітних
заходи (навчальні семінари, тренінги, конференції, форуми), які були
спрямовані на підтримку та розвиток суб’єктів підприємництва, участь у яких
прийняли 15 767 учасників.
Порядок часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами,
залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва на реалізацію
інвестиційних проектів було затверджено розпорядженням голови
облдержадміністрації від 28 квітня 2017 року №303, зареєстровано
в
Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області від 05
травня 2017 року № 59/1397. Порядком визначено, що компенсація для
підприємців надається на конкурсних засадах в розмірі 100 відсотків облікової

ставки Національного банку України, яка діяла на 1 січня поточного
бюджетного року (14%), але не більше 100,0 тисяч гривень одному суб'єкту
підприємництва протягом одного бюджетного року. Конкурсний відбір
проведено у 3 етапи. Оголошення про проведення конкурсних відборів проектів
на отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами
розмішувались на сайті облдержадміністрації. Інформація про можливість
участі у конкурсних відборах розповсюджувалась через місцеві органи влади,
банківські установи області. Всього на конкурсний відбір проектів для
отримання часткового
відшкодування подали документи
21 суб’єкт
господарювання. В результаті конкурсна комісія обрала 15 переможців, які
отримали відшкодування відсоткових ставок за кредитами на суму понад 974
тис.грн. Фінансову підтримку отримали суб’єкти підприємництва різних сфер
діяльності, а саме: Фермерське господарство «Бонд Агро», ТОВ «Літинський
м’ясокомбінат», ПрАТ «Вінницький завод фруктових концентратів і вин», ТОВ
НВП «Пірена», СМП-ТОВ «Хмільницький райсількомунгосп», ФОП Лєхачов
А.О., ФГ «Борівське», ТОВ «Субекон», ПП «Ларіс», ФГ Путовіт Г.Г., ФОП
Парахіна H.A., ФГ «Токарчук В.M.», ТОВ «Агропослугтранссервіс», ФГ
«Поліщука», ФОП «Уманець І.О.». В результаті реалізації проектів переможців
передбачається створення 91 робочого місця.
Також, розпорядженням голови облдержадміністрації від 31 липня 2017
року №539, затверджено Положення про організацію та проведення конкурсу
бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи), яке зареєстровано в
Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області від 09
серпня 2017 року № 98/1436. Положенням визначено, що розмір фінансової
підтримки одного бізнес-плану становить не більше 50 тис. грн.
З метою створення
конкурентного середовища
та прозорого
використання коштів відповідно до Положення Департаментом було проведено
конкурсний відбір проектів та пропозицій на визначення Виконавчого
адміністратора
конкурсу розміщено оголошення
на сайті
облдержадміністрації. Термін подання документів тривав до 1 вересня 2017
року. У визначений термін до Департаменту на розгляд надійшло 2 пропозиції
від Агенції регіонального розвитку Вінницької області та ТОВ «Науковий
парк «ДонНУ-Поділля»». Після детального розгляду
та обговорення
пропозицій конкурсною комісією Виконавчим адміністратором конкурсу
бізнес-планів було визначено —Агенцію регіонального розвитку Вінницької
області. Оголошення про проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців
початківців було розміщено на сайті облдержадміністрації (www.vin.gov.ua) 02
жовтня 2017 року. Протягом 6 тижнів Агенцією регіонального розвитку
приймались заявки на участь у конкурсі. Також, в рамках проведення конкурсу
бізнес-планів 31 жовтня та 3 листопада п.р. проведено семінари-консультації
щодо написання бізнес-планів для учасників конкурсу. Участь у семінарах
взяли 19 учасників, які вчасно здійснили онлайн реєстрацію та відповідали
вимогам конкурсу бізнес-планів. В результаті на конкурс бізнес-планів подали
документи 13 учасників.
Засідання конкурсної комісії з визначення переможців конкурсу бізнеспланів заплановано провести 28 листопада 2017 року.

На підтримку підприємництва з місцевих бюджетів протягом 9 місяців
2017 року профінансовано кошти в сумі 629,1 тис.грн., з яких: 593,3 тис.грн —
на облаштування, придбання матеріально-технічного
забезпечення
та
оновлення робочих місць в ЦНАП області, 33,3 тис.грн. - на проведення
навчання для розробників регуляторних актів з питань здійснення регуляторної
діяльності та 2,5 тис.грн - на інформаційну підтримку та здійснення
оприлюднення регуляторних актів.
За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття протягом 9 місяців 2017 року
отримали одноразову виплату допомоги для організації підприємницької
діяльності 42 особи в сумі 160,0 тис.грн.
Протягом 2017 року продовжувалась активна співпраця із Програмою
US AID "Лідерство в економічному врядуванні" (ЛЕВ). Вінницька область
була однією із 5 пілотних областей, де реалізовувався цей проект.
За підтримки експертів Програми розроблено проект Стратегії розвитку
малого і середнього підприємництва Вінницької області до 2020 року.
Також, протягом липня - вересня 2017 року за підтримки Програми
US AID "Лідерство в економічному врятуванні" (ЛЕВ) в області реалізовувався
проект «Створення мережі бізнес-омбудсмена у Вінницькій області». В рамках
виконання проекту на базі відповідних райдержадміністрацій проведені кущові
зустрічі-презентації із місцевими підприємцями та обрано представників
бізнес-омбудсмена в 11 регіональних центрах. З представниками бізнесомбудсмена
проведено
три
навчально-практичні
семінари-тренінги.
Планується, що діяльність установи бізнес-омбудсмена у Вінницькій області в
подальшому буде сконцентрована, не тільки на опрацюванні скарг та
пропозицій підприємців Вінниччини, а ще на проведенні популяризаційної
кампанії, навчанні керівників об’єднаних територіальних громад комунікації та
підтримці розвитку бізнесу.
За підтримки Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні»
(USAID ЛЕВ) розроблено Дорожню карту розвитку аквакультурного
підприємництва Вінниччини, яка містить послідовність дій щодо набуття права
на оренду та використання об’єктів водного фонду для ведення рибоводного
бізнесу, шляхи компромісних рішень узгодження прав громади та бізнесу у
сфері спільного використання водоймищ. Передбачається в подальшому,
поширення позитивного досвіду Вінницької області по Україні.
Одним із пріоритетних напрямків роботи органів влади є надання якісних
послуг бізнесу. Вінницька область займає перше місце серед областей України
за кількістю наданих послуг через ЦНАП.
В області діють 32 Центра надання адміністративних послуг (21 районний, 4 - міськрайонні, 4 —міських, 2 - сільських, 1 - селищний) та 6
територіальних відділень: 3 - в місті Вінниці, 1- в Липовецькому, 1- в
Крижопільському, 1- в Погребищенському районах.
За січень-вересень 2017 року Центрами надання адміністративних послуг в
Вінницькій області надано понад 895 тисяч різноманітних адміністративних
послуг суб’єктам звернення, що на 18,6% більше порівняно з відповідним

періодом 2016 року в цілому та на 40% більше послуг наданих ЦНАП в
районах.
Надходження до місцевих бюджетів від надання адміністративних послуг
за 9 місяців 2017 склали 59,6 млн.грн., що в 1,7 разів більше порівняно з
відповідним періодом 2016 року (34,8 млн.грн.).
В області забезпечується виконання вимог Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Згідно вимог статей 7, 13 Закону України «Про засади державної
регуляторної
політики
у
сфері
господарської
діяльності»
облдержадміністрацією у встановленому порядку затверджені План підготовки
проектів регуляторних актів облдержадміністрації на 2017 рік та План-графік
відстеження результативності дії регуляторних актів, які оприлюднені на вебсайті облдержадміністрації (www.vin.gov.ua)
у розділі «Регуляторна
діяльність».
Станом на 01.10.2017 р. в реєстрі регуляторних актів облдержадміністрації
знаходиться 5 розпоряджень
голови облдержадміністрації та 1 наказ
структурного підрозділу облдержадміністрації, які розміщено на сайті
облдержадміністрації в розділі «Регуляторна діяльність/ Реєстр регуляторних
актів».
У липні поточного року втратили чинність 5 розпоряджень голови
облдержадміністрації у сфері державного регулювання цін та тарифів.
Відповідно до Плану-графіку здійснення відстеження результативності дії
регуляторних актів, за 9 місяців 2017 року проведено 3 періодичних
відстеження результативності їх дії, результатом яких є внесення відповідних
змін до діючих розпоряджень.
Також, відповідно до Плану підготовки проектів регуляторних актів
облдержадміністрації на 2017 рік, було підготовлено два проекти розпоряджень
голови облдержадміністрації, а саме:
«Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від
18.12.2009 року № 568 «Про затвердження тарифів на платні послуги, що
надаються комунальними лікувально-профілактичними закладами Вінницької
міської ради»» (пройшов процедуру погодження у Державній регуляторній
службі України (Рішення № 78/2-Т від 08.08.2017 року);
«Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої
реклами поза межами населених пунктів Вінницької області» (знаходиться на
доопрацюванні)
При підготовці зазначених регуляторних актів було забезпечено
дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності». А саме, з метою отримання
зауважень і пропозицій проекти регуляторних актів та аналіз регуляторного
впливу з М-тестом до них були розміщені на сайті облдержадміністрації в
розділі регуляторна діяльність/Проекти регуляторних актів.
За результатами національного опитування МСП, який другий рік поспіль
проведений Програмою USAID «Лідерство в економічному врядуванні»
«Щорічна оцінка ділового клімату» (ABCА) 2016 - Вінницька область посіла
перше місце серед усіх регіонів України в Рейтингу регіонального індексу

ділового клімату. Також, Вінничина посідає перше місце за рівнем довіри
бізнесу до держави. Таким чином, діловий клімат Вінниччини є більш
сприятливим для підприємництва, ніж в інших регіонах.
На початок 2017 року в області діяло 75005 суб’єктів підприємницької
діяльності (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), із яких 12 великих підприємств, 479 - середніх підприємств, 8154 - малих підприємства
та 66360 - фізичних осіб-підприємців. Кількість суб’єктів малого і середнього
підприємництва протягом року зменшилась на 7,4% за рахунок зменшення
малих підприємств на 9,1% та фізичних осіб-підприємців на 7,2%, але
кількість середніх підприємств зросла на 3,8%.
В малому та середньому підприємництві області у 2016 році було
зайнято 219,5 тис. осіб (90,7% від усіх зайнятих на суб’єктах
підприємництва), тоді як у країні в цілому відповідне значення становило
80,4%. Частка зайнятих на МСП становила 90,8% від загальної кількості
зайнятих на підприємствах області (80,4% по країні в цілому).
Обсяг реалізованої продукції МСП
у 2016 році у порівняння з
попереднім роком збільшився на 24,2% і становив майже 105,9 млрд. грн.,
що складає 75,5 % від загального обсягу реалізованої продукції в області, що
перевищує середній показник по країні в цілому - 64,4%.
Основними галузями, у яких працює більшість малих підприємств
Вінницької області є сільське господарство, торгівля та промисловість на які
припадало відповідно 29,1%, 24,7% та 12,4% від їхньої загальної кількості.
Разом на ці галузі припадало 66,2% усіх зайнятих на малих підприємствах та
понад чверті від обсягу реалізованої малими підприємствами продукції.
За даними моніторингу у січні-вересні 2017 року започаткували діяльність
9993 новостворених суб’єктів господарювання, що на 56,3% більше порівняно
з відповідним періодом 2016 року, із яких 961 - юридична особа {на 14,0%
менше) та 9032 - фізичні особи-підприємців (в 1,7 рази більше),
Надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого
підприємництва за 9 місяців 2017 року становлять 2209,4 млн.грн., або 29,4%
від загальних обсягів надходжень, що на 27,1% більше ніж у відповідному
періоді 2016 року.
Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого
підприємництва в порівнянні з відповідним періодом 2016 року зросла на
34,6%, або на 328,5 млн.грн. і становить
1277,8 млн.грн., а їх частка в
загальній сумі надходжень до місцевого бюджету складає 29,0%.
Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною
системою оподаткування (єдиний податок), надходження до бюджету за
9 місяців 2017 року майже на 149,8 млн.грн. більше, ніж за 9 місяців 2016 року і
вони складають 471,6 млн.грн., або 10,6% від загальної суми надходжень до
місцевих бюджетів.
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Вступ
Мале та середнє підприємництво (далі - МСП) є важливим елементом
ринкової економіки, яка сприяє її структурній перебудові, створенню нових
робочих місць, збільшенню надходжень до бюджетів, стимулюванню розвитку
конкурентоспроможності та інноваційних технологій.
Покращення якості ділового середовища, зменшення регуляторного
навантаження на бізнес, налагодження діалогу між бізнесом та владою є
важливими передумовами пожвавлення ділової активності, створення
сприятливих умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій в економіку
області.
З метою подальшого розвитку сприятливого підприємницького середовища
в області розроблено Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва
Вінницької області на період до 2020 року (далі - Стратегія МСП).
Стратегія МСП є документом регіональної політики розвитку малого та
середнього підприємництва, в основу якої покладено принципи Акту з питань
малого бізнесу для Європи (Small Business Act for Europe).
Стратегія МСП є складовою частиною
Стратегії збалансованого
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року та розроблена
на виконання пункту 2 пріоритету І заходів Регіональної програми розвитку
малого і середнього підприємництва на 2017 рік, затвердженої рішенням 13 сесії
обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 225.
За ініціативи обласної державної адміністрації підтримку у розробці
Стратегії МСП надала Програма Агентства СІЛА з міжнародного розвитку
(USAID) «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ).
Джерелами інформації Стратегії МСП є статистичні дані та дослідження
представників сектору МСП, які проведені Програмою USAID «Лідерство в
економічному врядуванні» - «Щорічна оцінка ділового клімату» (ABCА) 2016.
Стратегія МСП спрямована на реалізацію таких завдань:
1. Забезпечити на обласному рівні реалізацію постійної, послідовної та
комплексної політики сприяння розвитку та функціонування суб’єктів малого
та середнього підприємництва (далі - МСП), як безперервного процесу
економічного розвитку Вінниччини.
2. Забезпечити її передбачуваність й прозорість.
3.Забезпечити узгодження та координацію дій органів влади на
регіональному (місцевому) рівні та ефективне використання наявних фінансових
ресурсів.
4. Забезпечити спадковість та послідовність регіональної політики щодо
розвитку МСП у середньострокових і довгострокових планах.
5. Сприяти конструктивному діалогу влади та бізнесу з питань
функціонування і розвитку МСП.
6. Визначити систему принципів прийняття рішень органів місцевої влади
щодо розвитку та функціонування МСП.
З

1. Мале та середнє підприємництво
особливості розвитку та потенціал

у Вінницькій області:

Суб’єкти малого та середнього підприємництва Вінницької області
відіграють надзвичайно важливу роль у забезпеченні економічного розвитку
регіону. На початок 2017 року а області діяло більше 75 тисяч суб’єктів
підприємницької діяльності (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), із
яких 12 - великих підприємств, 479 —середніх підприємств, 8154 - малих
підприємств та 66360 - фізичних осіб-підприємців. Протягом попереднього року
кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва зменшилась на 7,4% за
рахунок зменшення малих підприємств на 9,1% та фізичних осіб-підприємців
на 7,2%, але кількість середніх підприємств зросла на 3,8%. Лише 11,5% МСП в
регіоні юридичні особи, решта мають статус фізичних осіб-підприємців.
В малому та середньому підприємництві області зайнято п о н а д 219
тисяч осіб. Ч астка зайнятих на МСП становить 90,8% від загальної кількості
зайнятих на підприємствах області (80,4% по країні в цілому).
За даними моніторингу протягом 9 місяців 2017 року започаткували
діяльність 9993 новостворених суб’єкти господарювання, що на 56,3% більше
порівняно з відповідним періодом 2016 року, із яких 961 - юридична особа (на
14,0% менше) та 9032 - фізичні особи-підприємці (в 1,7рази більше).
Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого
підприємництва за 9 місяців 2017 року становить 2209,4 млн.грн., або 29,4% від
загальних обсягів надходжень, що на 27Д% більше ніж у відповідному періоді
2016 року.
Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого
підприємництва в порівнянні з відповідним періодом 2016 року зросла на 34,6%,
або на 328,5 млн.грн. і становить 1277,8 млн.грн., а їх частка в загальній сумі
надходжень до місцевого бюджету складає 29,0%.
За 2017 рік надходження до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів
малого підприємництва очікуються на рівні 1,5 млрд.грн.
Основними галузями, у яких працює більшість малих підприємств області є
сільське господарство, торгівля та промисловість, на які припадає відповідно
29,1%, 24,7% та 12,4% від їхньої загальної кількості. Також, на ці галузі разом
припадає понад 66% усіх зайнятих на малих підприємствах та понад три чверті
від обсягу реалізованої малими підприємствами продукції. Така концентрація
може мати негативні наслідки для розвитку сектору МСП в цілому, оскільки
діяльність у цих галузях супроводжується високими ризиками: у сільському
господарстві значну роль відіграють сезонні цикли та погодні умови, торгівля є
чутливою до коливань економічної активності в цілому та купівельної
спроможності населення зокрема. Відтак, політика розвитку МСП повинна
сприяти диверсифікації напрямків діяльності МСП.
Оскільки саме сектор МСП забезпечує населення регіону робочими
місцями та відіграє істотну роль у реалізації товарів та послуг, це зумовлює
необхідність побудови виваженої та комплексної регіональної політики сприяння
розвитку МСП.
4

За результатами дослідження АВСА 2016 - Вінницька область посіла перше
місце серед усіх регіонів України в Рейтингу регіонального індексу ділового
клімату. Окрім цього, 67,5% підприємців регіону вважають його
загальноекономічне середовище позитивним або ж задовільним, тоді як у
середньому по країні такої думки дотримується лише 61% підприємців. Таким
чином, діловий клімат Вінниччини є більш сприятливим для підприємництва,
ніж в інших регіонах. Перелік найбільш гострих проблем, які обмежують
зростання бізнесу в регіоні, збігаються із загальноукраїнськими. Передусім
ідеться про брак попиту (на існування цієї проблеми вказали 60,2%
респондентів), нестабільну політичну ситуацію (37,5%), високі ставки податків
(38,8%) та обтяжливе податкове адміністрування (27,3%).
Майже 40% підприємців вважають обмежений доступ до фінансів
перешкодою для ведення бізнесу, а відтак актуальною проблемою для
підприємців області залишається залучення зовнішнього фінансування.
Незважаючи на те, що в 2017 році обсяг коштів, виділених для фінансової
підтримки МСП в області, було збільшено порівняно з 2016 роком (2 млн грн. у
2017 проти 1,19 млн грн. у 2016), ресурси, які знаходяться в розпорядженні
регіональних органів влади доволі обмежені. Відтак, постає необхідність у
раціональному використанні обмежених фінансових ресурсів з метою досягнення
максимального ефекту від реалізації заходів політики у сфері МСП.
Понад 77% підприємців, опитаних у рамках дослідження АВСА 2016,
вказали на необхідність «створення єдиного інформаційного ресурсу, де можна
дізнатися про правила та умови ведення бізнесу, зміни законодавства». Тому
постає питання вдосконалення інформаційного забезпечення підприємців, а
відтак і загального розвитку системи об’єктів інфраструктури підтримки МСП,
що безпосередньо надають послуги підприємцям.
Відповідно до результатів опитування АВСА у 2016 році лише близько
49% представників МСП впроваджували заходи, які можна віднести до
інноваційних (у 2015 році - майже 65%). При цьому 93% з них вказали, що ці
заходи повністю або частково ними ж і були розроблені. Це свідчить про те, що
МСП Вінниччини мають значний потенціал до розвитку, а відтак існує потреба
в сприянні запровадженню інновацій на підприємствах, в тому числі
використання нових технологій та нових методів управління підприємством.
Відповідно до результатів опитування АВСА станом на початок 2017
року діяльність майже половини МСП регіону (51,1%) обмежена власним
регіоном. Відтак, існує потреба в розробці заходів політики, направлених на
сприяння виходу МСП на нові ринки, у тому числі ринки інших регіонів
України, а також створення нових ринків із ланцюгами доданої вартості.
Лише 15,3% МСП є членами бізнес-асоціацій, що відповідає середньому
показнику по Україні. Це зумовлює необхідність адвокатування членства МСП
у професійних бізнес-асоціаціях із метою цивілізованого захисту власних
інтересів.
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2. Мета Стратегії МСП
Метою Стратегії МСП є створення умов для сталого розвитку МСП у
Вінницькій області, що обумовить збільшення кількості зайнятих на МСП до
кінця 2020 року не менше ніж на 8%, збільшення обсягу реалізованої продукції
(товарів та послуг) на 15% у порівнянні з 2016 роком та забезпечить в цілому
зростання реального валового регіонального продукту на душу населення.

3. Передумови реалізації Стратегії МСП
Успішна реалізація Стратегії МСП можлива за наявності цілої низки
передумов загальнонаціонального та регіонального рівнів.
Загальнонаціональні передумови:
> макроекономічна стабілізація, як один із найважливіших чинників
поліпшення національного бізнес-середовища;
>

збереження балансу між необхідністю подальшого структурного та
інстшуційного реформування економіки країни, зокрема в частині
покращення регуляторного клімату, відсутністю різких та необгрунтованих
змін нормативно-правової бази;

>

боротьба з корупцією та захист прав власності;

>

послідовність та неперервність (спадковість) формування та реалізації
політики сприяння розвитку МСП та ефективна координація дій органів
влади всіх рівнів у цьому процесі;

>

оптимізація податкової системи, зокрема в напрямку спрощення процедур
адміністрування податків;

>

гармонізація системи нормативно-правових актів, які прямо чи
опосередковано впливають на ведення підприємницької діяльності шляхом
скасування застарілих нормативно-правових актів та внесення змін до
чинних
нормативно-правових актів, які
ускладнюють
ведення
підприємницької діяльності;

>

створення умов для набуття власниками особистих селянських господарств
статусу суб’єктів підприємницької діяльності;

>

забезпечення відкритих та рівноправних умов доступу підприємців до
природних, енергетичних та інших ресурсів, у
тому
числі
до
альтернативних джерел енергії, необхідних для забезпечення діяльності
підприємств, спрощення існуючих умов підключення до електричних та
інших мереж та, відповідно, зменшення вартості такого підключення;
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^

розробка нормативно-правової бази, яка дозволить створювати нові ринки
товарів та послуг, що швидко розвиваються, зокрема ринок біомаси, яка
може використовуватися в енергетичних цілях.

Регіональні передумови:
>

розбудова дієвої системи місцевого самоврядування, запровадження в
новостворених громадах стратегічного планування економічного розвитку
взагалі та розвитку МСП зокрема. Таке планування повинно
здійснюватися на основі усвідомлення громадами своїх потреб і
можливостей та визначення пріоритетів власного розвитку;

>

зниження рівня тінізації економіки регіону;

>

формування
збалансованої
системи
місцевих
податків,
яка
враховуватиме, з одного боку, необхідність наповнення місцевого
бюджету в довгостроковій перспективі, а з іншого - інтереси підприємців;

>

конструктивний та проактивний діалог місцевої влади з центральними
органами виконавчої влади з питань покращення регуляторного режиму в
цілому та регуляторного середовища для МСП зокрема;

>

забезпечення ефективної взаємодії між органами влади обласного рівня та
рівня громад (районів) при формуванні та реалізації політики розвитку
підприємництва та МСП взагалі;

>

адекватне інституційне, кадрове та фінансове забезпечення політики
сприяння розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні;

>

встановлення обгрунтованої вартості орендної плати на землю;

>

послідовна імплементація Стратегії збалансованого регіонального розвитку
Вінницької області на період до 2020 року.

4.

Ризики реалізації Стратегії МСП

Успішній реалізації Стратегії МСП потенційно загрожує низка ризиків
загальнонаціонального та регіонального рівнів.
Загальнонаціональні ризики:
> загострення військово-політичного конфлікту на Сході України, що
негативно вплине на всі аспекти соціально-економічного життя країни;
>

різкі коливання економічної активності в країні, що негативно впливають
на її інвестиційну привабливість та умови функціонування МСП;
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^

суперечливість політики поліпшення підприємницького клімату в цілому та
регуляторного середовища МСП зокрема;

>

невідповідність величини штрафних санкцій характеру та масштабам
порушень та посилення акценту на покарання (штрафи й санкції) на
противагу заходам попередження відповідних порушень;

^

подальше збільшення розміру мінімальної заробітної плати, закріплене на
законодавчому рівні.
Регіональні ризики:
> зниження привабливості регіону для інвесторів з інших регіонів України та
з-за кордону внаслідок зменшення темпів соціально-економічних
перетворень та/або різких коливань економічної активності в регіоні;
>

неефективний фінансовий менеджмент на рівні області та об’єднаних
територіальних громад;

>

невідповідність регіональної політики розвитку МСП загальнонаціональній;

>

посилення міграційних процесів, наслідком чого є втрата регіоном
трудових ресурсів;

>

невирішеність проблеми відповідності кваліфікації кадрів, які готують
заклади вищої та професійно-технічної освіти, реальним потребам бізнесу;

>

відсутність земельних площ відповідного цільового призначення та
інженерних комунікацій для забезпечення діяльності потенційних
інвестиційних програм та/або ускладнений (непрозорий) доступ до них;

>

відсутність ефективних механізмів протидії монополіям, особливо у сфері
АПК у сільських населених пунктах.

5. Принципи реалізації Стратегії МСП
Реалізація Стратегії МСП здійснюється на основі таких принципів:
Принцип чіткого розподілу сфер відповідальності між місцевою
владою та представниками підприємництва. Стратегія МСП та План дій з
її імплементації побудовані на основі чіткого розподілу сфер відповідальності
між місцевою владою та бізнесом у тому, що стосується розвитку
підприємництва в цілому та сектору МСП зокрема. Такий розподіл передбачає
чітке розмежування сфер виняткової відповідальності місцевої влади та
бізнесу, а також наявність сфери їхньої спільної відповідальності (Додаток 3);
Принцип публічно-приватного партнерства у сфері розбудови
сприятливих умов для розвитку МСП. Стратегія МСП є спільним
документом бізнесу й влади у сфері розвитку МСП, інструментом моніторингу
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діяльності влади з боку громади, а окремі заходи Стратегії МСП можуть бути
спільно профінансовані бізнесом та відповідними органами влади;
Принцип фіскальної відповідальності. Полягає у забезпеченні
ефективності використання бюджетних коштів на всіх рівнях, виходячи з
урахування довгострокових наслідків поточної політики місцевих органів влади
у сфері сприяння розвитку МСП;
Принцип безумовного дотримання принципів Акта з питань малого
бізнесу для Європи. Дозволяє забезпечити відповідність регіональної політики
розвитку МСП кращим міжнародним підходам;
Принцип прозорості та передбачуваності економічної політики в
цілому та політики розвитку МСП зокрема. Це запорука ефективної взаємодії
між владою, бізнесом та жителями регіону, а реалізація цього принципу робить
регіональну політику зрозумілою та відкритою для всіх залучених стосунків.

6. Взаємозв’язок з іншими стратегічними документами
Стратегія МСП узгоджується з іншими стратегічними документами, які
прийняті та реалізуються в регіоні, зокрема:
1. Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на
період до 2020 року та План дій з її реалізації;
2. Програма розвитку особистих селянських, фермерських господарств,
кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки.
Детальніше про зв’язок цілей Стратегії МСП з іншими стратегічними
документами регіону йдеться в додатку 4.
Крім того, при розробці Стратегії МСП було взято до уваги стратегічні
документи, розроблені за підтримки інших донорських ініціатив та проектів
міжнародної технічної допомоги, зокрема проект Програми посилення
конкурентоспроможності МСП м. Вінниці до 2020 р., розроблений у рамках
реалізації Проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку
міст» (Проект ПРОМІС). У Стратегії МСП також було враховано
напрацювання проекту допомоги Міністерства розвитку Республіки Польщі
«Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможності
регіонів».

7. Цілі, завдання та заходи реалізації Стратегії МСП
Важливою передумовою реалізації Стратегії МСП у відповідності з
кращими практиками Європейського Союзу є відповідність її цілей та заходів
принципам Акта з питань малого бізнесу для Європи (АМБ). Зв'язок цілей
Стратегії МСП з принципами АМБ наведено в Додатку 1.
Система цілей Стратегії МСП складається з п’яти операційних цілей:
Ціль І. Покращення бізнес-середовища;
Ціль II. Полегшення доступу МСП до ресурсів;
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Ціль III. Підвищення конкурентоспроможності МСП: внутрішній розвиток;
Ціль IV. Налагодження співпраці та підвищення підприємницької культури;
Ціль V. Сприяння виходу на нові ринки.
Рисунок 1. Система операційних цілей Стратегії

середовище
Ф інансові
Трудові

ання ефективності
сектору МСП

Розвиток
МСП

Країни
Регіони
Сектори

Земельні

Формування
об'єднань та
партнерств

Система операційних цілей Стратегії МСП побудована таким чином, щоб
послідовна реалізація кожної з цілей сприяла сталому розвитку МСП регіону в
довгостроковій перспективі. Тобто, полегшення доступу МСП до всіх видів
ресурсів повинно сприяти збільшенню конкурентоспроможності МСП шляхом
підвищення як внутрішньої спроможності підприємств, так і завдяки
формуванню об’єднань та партнерств (розвиток бізнес-асоціацій, створення
дієвих коаліцій тощо). Це, у свою чергу, повинно створювати умови для виходу
МСП на нові ринки, як у географічному, так і в галузевому вимірі.
Реалізація кожної цілі передбачає належне інфраструктурне забезпечення,
яке включає широкий перелік інструментів - від забезпечення діяльності
інформаційно-консультаційного веб-ресурсу для суб’єктів МСП до розбудови
системи центрів підтримки підприємництва. Об’єкти інфраструктури
підтримки МСП відіграють особливу роль у реалізації регіональної політики
сприяння розвитку МСП, тому що саме за їхньою допомогою надається пряма
підтримка підприємцям. Слід врахувати, що інфраструктура підтримки
підприємництва повинна будуватися за принципом публічно-приватного
партнерства, тобто включати об’єкти не лише державної чи приватної
власності, але й об’єкти, засновані на спільній, публічно-приватній власності.
Заходи Стратегії МСП рівною мірою спрямовані на всі суб’єкти малого та
середнього підприємництва, тобто як на фізичних осіб-підприємців, так і на
юридичних осіб.
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Ціль І. Покращення бізнес-середовнща регіону
Незважаючи на певний прогрес у сфері дерегуляції, значна кількість
бар’єрів, що перешкоджають розвитку МСП у регіоні, і досі пов’язана саме з
недосконалістю регуляторного середовища, яке формується в результаті
прийняття й реалізації відповідних рішень органів влади на різних рівнях.
Подолати ці бар’єри можливо завдяки створенню системи «розумного
регулювання», яка передбачає відміну неефективних та запровадження нових
регуляторних актів, що збалансовують інтереси бізнесу та суспільства.
Важливим напрямком покращення бізнес-середовшца в регіоні є налагодження
конструктивного діалогу між бізнесом та владою. Такий діалог дозволить, з одного
боку, будувати регіональну політику з урахуванням інтересів бізнесу, а з іншого підвищить результативність публічно-приватного партнерства при вирішенні
стратегічно важливих для регіону задач.
Передумови:
•
Кожен шостий представник МСП регіону вважає високий регуляторний тиск
істотною перешкодою розвитку бізнесу (Джерело: дослідження АВСА 2016);
•
Понад 61% підприємців вказує на потребу переведення адміністративних
послуг (або їх частини) в електронний формат (Джерело: дослідження АВСА
2016);
•
Починаючи з 15 березня 2016 року, до вітчизняної практики оцінки впливу
регуляторних актів було введено М-тест (вітчизняний аналог європейського
БМЕ-тесту), який дозволяє визначати вплив заходів регуляторної політики на
суб’єкти малого підприємництва (відповідні зміни були внесені Постановою
Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1151 до Постанови
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 “Про затвердження
методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності
регуляторного акта”);
•
64,1% підприємців регіону вважають державу перешкодою для розвитку
бізнесу, а 17,9% - ворогом бізнесу (Джерело: дослідження АВСА 2016);
• Понад чверть підприємців вказує на проблему корупції в регіоні, як одну з
основних перешкод розвитку бізнесу (Джерело: дослідження АВСА 2016).
Завдання 1. Покращення регуляторного середовища
Хоча процес дерегуляції реалізується переважно на центральному рівні,
на регіональному (місцевому) рівні також існують інструменти покращення
регуляторного середовища. Значною перевагою цих інструментів є те, що їх
використання не вимагає значних фінансових коштів.
Передусім ідеться про застосування М-тесту, як запобіжного механізму
появи регуляторних актів, які створюють додаткові перешкоди для
підприємницької діяльності. Водночас, застосування цього інструменту на
практиці передбачає наявність відповідних навичок у представників влади та
бізнесу.
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Заходи
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

Здійснення моніторингу змін законодавчо-нормативної бази, що регулює розвиток
підприємництва, та надання пропозицій центральним органам виконавчої влади щодо її
вдосконалення
Здійснення моніторингу ефективності роботи місцевих органів влади та органів
місцевого самоврядування, відповідальних за видачу документів у сфері регулювання
господарської діяльності, видача яких належить до сфери їх повноважень
Удосконалення процедур отримання підприємцями нормативних документів, у тому
числі шляхом розвитку системи надання електронних послуг для бізнесу
Відстеження ефективності реалізації чинних регуляторних актів
Підтримка ініціатив підприємців, спрямованих на перегляд чинних та розробку нових
регуляторних актів. Розгляд та прийняття в установленому порядку регуляторних актів,
ініційованих підприємцями
Подальший розвиток системи центрів надання адміністративних послуг, а також
підвищення спроможності їхніх працівників надавати якісні послуги згідно поточних
потреб суб’єктів підприємницької діяльності
Подальше переведення адміністративних послуг в електронний формат та їх спрощення
Удосконалення системи інформування громадян про хід підготовки регуляторних актів,
а також про проведення консультацій із громадськістю в рамках проведення М-тесту
всіма суб’єктами владних повноважень
Підвищення спроможності представників місцевих органів виконавчої влади й органів
місцевого самоврядування та бізнес-асоціацій використання методики М-тесту
Обмін досвідом розробки та запровадження нових практик регулювання
підприємницької діяльності в цілому та застосування М-тесту, у тому числі з іншими
регіонами
Покращення роботи сервісних центрів ДФС, створення при таких центрах
консультаційних офісів, які надаватимуть допомогу особам, які розпочинають
займатися підприємницькою діяльністю та реєструють приватне підприємство чи ФОП

Завдання 2. Забезпечення конструктивного діалогу між бізнесом та владою
Налагодження взаємовигідних партнерських стосунків між бізнесом і владою
є одним із важливих елементів покращення бізнес-середовища, як у країні в
цілому, так і у Вінницькій області зокрема. Удосконалення каналів та механізмів
комунікації між бізнесом та владою повинно відбуватися з урахуванням потреб
обох сторін. Індикатором ефективності діалогу влади й бізнесу є відкритість
(прозорість), підзвітність та передбачуваність діяльності місцевої влади, з одного
боку, та здатність бізнесу цивілізовано захищати свої інтереси - з іншого.
Заходи
2.1
2.2

Регулярне оприлюднення органами влади звітів та іншої інформації про свою
діяльність із розвитку МСП.
Проведення аналізу ефективності наявних інструментів зворотнього зв’язку між
владою та бізнесом («телефонів довіри», «гарячих ліній» тощо), формування
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2.3
2.4.

2.5

2.6

рекомендацій щодо їх вдосконалення та послідовна імплементація цих рекомендацій.
Підвищення рівня інформативності та інтерактивності сайтів регіональних (місцевих)
органів влади.
Запровадження нових каналів комунікації між бізнесом та владою, удосконалення
існуючих механізмів інформування підприємців про заходи та рішення, які впливають
на діяльність бізнесу
Активне залучення представників бізнесу та бізнес-асоціацій до розробки та
публічного обговорення стратегічних документів та рішень, що стосуються діяльності
МСП (передусім програм розвитку малого та середнього бізнесу).
Створення механізму регулярних консультацій між бізнесом та регіональною владою
(обговорення у форматі «круглий стіл», на яких дискутуються гострі питання
діяльності МСП та обговорюються перспективні напрямки розвитку області).

Інфраструктура забезпечення:
■ Забезпечити функціонування інформаційно-консультаційного веб-ресурсу
для суб’єктів МСП. Створення на інформаційно-консультаційному вебресурсі для суб’єктів МСП розділу, присвяченому регуляторній політиці, та
розміщення в ньому відповідної інформації.
■
Створення регуляторного хабу.
Індикатори досягнення:
•
оцінка бізнес-клімату в регіоні (Джерело даних: опитування АВСА);
•
вартість ведення бізнесу в регіоні (Джерело даних: опитування АВСА);
•
функціонування інформаційно-консультаційного веб-ресурсу для суб’єктів
МСП;
•
кількість унікальних відвідувань веб-сайту для діючих та потенційних
підприємців (Джерело даних: відповідний сайт);
•
кількість проведених громадських слухань, круглих столів тощо з питань
розвитку МСП у регіоні та перспективних напрямків розвитку області
(Джерело даних: Вінницька ОДА, Агенція регіонального розвитку Вінницької
області, Регіональний Центр підтримки підприємництва, дані бізнесасоціацій).

Ціль II. Полегшення доступу МСП до ресурсів
Належна ресурсна база (фінансові, трудові, природні та інші ресурси) є
обов’язковою умовою успішного здійснення підприємницької діяльності. За
результатами опитування, більшість підприємців називають брак тих чи інших
ресурсів перешкодою для ведення бізнесу.
Передумови:
•
для 38,6% представників МСП обмежений доступ до фінансування
є
перешкодою їхнього розвитку (дослідження АВСА 2016);
•
значна частина потреб підприємців у забезпеченні фінансовими ресурсами
пов’язана з кредитами: 59% опитаних підприємців вказали на необхідність
запровадження державних гарантій за кредитами, а ще 52% - на необхідність
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компенсації державою відсотків за кредитами (дослідження ABCА 2016);
•
кожен п’ятий підприємець регіону вказує на брак кваліфікованих кадрів, як
основну перешкоду розвитку бізнесу (дослідження ABCА 2016);
•
понад 19,7 тис. жителів регіону віком від 25 до 34 років у 2015 році були
безробітними (29,7% від загальної кількості безробітних серед працездатного
населення);
•
вік менше третини підприємців регіону є меншим за 35 років. (Джерело
даних: опитування АВСА 2016);
•
протягом 2016 року в обласному центрі зайнятості налічувалося 37 тис.
вакансій. Найбільш затребуваними були працівники робітничих професій,
службовці та працівники на посади, що не потребують кваліфікації.
Завдання 1. Сприяння доступу до фінансових ресурсів
Зважаючи на існуючі проблеми фінансового забезпечення розвитку МСП,
актуалізується питання доступу до зовнішніх фінансових ресурсів, у тому числі
кредитних. Сьогодні в Україні низка міжнародних фінансових інституцій реалізує
проекти, що передбачають фінансову (кредитну) та консультаційну підтримку
МСП. Крім того, Україна є повноправним учасником грантових програм (зокрема
COSME, Horizon 2020), які передбачають надання цільової допомоги МСП.
Відтак, оперативне інформування про наявні можливості й допомога в підготовці
грантових і кредитних заявок є важливим інструментом залучення відповідних
коштів та ресурсів для фінансування виробничо-комерційної діяльності
українських МСП та одним із шляхів забезпечення розвитку МСП.
Іншим інструментом мобілізації фінансових ресурсів на рівні області та
громад є створення спеціальних фондів, які надаватимуть фінансову підтримку
підприємцям.
Заходи
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Запровадження дієвих інструментів фінансової підтримки суб’єктів підприємницької
діяльності
Проведення тренінгів для представників місцевих органів виконавчої влади й органів
місцевого самоврядування з питань мобілізації коштів для підтримки МСП
Проведення тренінгів для місцевих МСП із підготовки грантових та кредитних заявок
Вивчення можливостей фінансування розвитку МСП на рівні об’єднаних
територіальних громад
Вивчення можливостей залучення зовнішніх коштів для фінансування розвитку МСП
на рівні області та об’єднаних територіальних громад, зокрема коштів міжнародних
фінансових інституцій та програм технічної допомоги

Завдання 2. Сприяння покращенню кадрового забезпечення МСП
Покращення кадрового забезпечення МСП можливе за рахунок зменшення
дисбалансу між спеціальностями, за якими випускають фахівців навчальні заклади
регіону, та реальними потребами бізнесу. Українські навчальні заклади володіють
значною автономією при формуванні навчальних програм, що дозволяє їм
включати до них дисципліни, які відповідають запитам бізнесу.
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Не менш важливим джерелом покращення кадрового забезпечення МСП є
сприяння молодіжному підприємництву. Саме молодіжне підприємництво є
інструментом вирішення проблеми безробіття в регіоні та створення передумов
для розвитку підприємницької культури в майбутньому.
Заходи.
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

2.7
2.8
2.9
2.10

Розробити методику визначення потреби МСП у кваліфікованих робітниках та
спеціалістах. Налагодити систему оперативного збору інформації про потреби
бізнесу в кадрах відповідно до розробленої методики
Рекомендувати ВНЗ та ПТНЗ внести зміни до навчальних програм відповідно до
потреб бізнесу, передусім при підготовці спеціалістів робітничих професій
Розробка програми факультативних занять із підприємництва та її запровадження
в навчальних закладах регіону
Проведення «Днів відкритих дверей» на успішних підприємствах регіону
Сприяння співпраці діючих та новостворених бізнес-асоціацій (асоціацій малого та
середнього підприємництва) із навчальними закладами області та центрами
зайнятості
Проведення спільних заходів, на яких студенти ВНЗ матимуть змогу ознайомитись
із кращими практиками ведення бізнесу, а підприємці - підібрати потенційні кадри
для своїх підприємств
Поширення інформації про успішні практики молодіжного підприємництва
Проведення відкритих лекцій та інформаційних подій для молоді за участі
успішних підприємців Вінниччини, відомих українських та іноземних бізнесменів
Проведення молодіжних бізнес-змагань, конкурсів бізнес-планів (стартапів) серед
студентів ВНЗ та ПТНЗ Вінниччини
Залучення великих українських та міжнародних компаній до проведення різних
заходів із метою розвитку молодіжного підприємництва в рамках відповідних
інформаційно-просвітницьких проектів, які реалізуються цими компаніями

Завдання 3. Сприяння доступу до природних, енергетичних та інших ресурсів,
необхідних для забезпечення діяльності підприємства
Рівний доступ до природних ресурсів стимулює розвиток МСП, ЯКІ володіють
значним потенціалом росту. Досить часто доступ МСП до ресурсів обмежується
через брак інформації стосовно вільних земельних ділянок та площ виробничого
призначення у відкритих ресурсах та непрозорих процедур їх розподілу. Наявність
у відкритому доступі інформації щодо вільних земельних ділянок, площ
виробничого призначення, оптимальних точок приєднання електроустановок до
електричних мереж дасть можливість підприємцям, які планують створювати нові
виробничі комплекси, врахувати питання приєднання до електричних мереж та
інші важливі фактори при виборі оптимального місцезнаходження такого об’єкту.
У свою чергу, одним із шляхів захисту МСП від нечесної конкуренції є
підвищення обізнаності підприємців у питаннях захисту своїх прав у стосунках з
природними монополістами.
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Заходи
3.1

3.2

3.3

Удосконалення, підтримка та оперативне оновлення інтерактивної карти (бази)
вільних земельних ділянок, приміщень та площ виробничого призначення, які
можуть використовуватися бізнесом. Забезпечення широкого інформування
підприємців про існування та можливості зазначеної карти (бази)
Полегшення процедур підключення МСП до електричних та інших інженерних
мереж у частині повноважень органів місцевої влади, зокрема сприяння
підвищенню енергоефективності через можливості встановлення індивідуальних
приладів енергозаощадження тощо
Проведення тренінгів для МСП із питань захисту власних інтересів в стосунках з
монополістами, що володіють електро-, водними та іншими ресурсами

Інфраструктура забезпечення:
■
■
■

■

створення регіонального центру підтримки підприємництва
сприяння діяльності Агенції регіонального розвитку Вінницької області в
частині, що стосується розвитку підприємництва;
сприяння розвитку бізнес-інкубаторів та інших елементів інфраструктури
МСП на базі навчальних закладів регіону з метою об’єднання креативної
молоді для розробки бізнес-стартапів, навчання та пошуку інвесторів для
започаткування власного бізнесу, розвитку молодіжного підприємництва;
розміщення в одному з розділів інформаційно-консультаційного вебресурсу для суб’єктів МСП (див. інфраструктура забезпечення Цілі 1)
інформації про існуючі грантові та інші можливості отримати
фінансування для розвитку суб’єктів господарювання, інтерактивну карту
вільних земельних ділянок та площ виробничого призначення.

Індикатори досягнення:
•
•

•
•
•

обсяги бюджетних коштів, виділених на підтримку підприємництва регіону
(джерело: Вінницька ОДА);
кількість тренінгів та інформаційних заходів, присвячених грантовим і
кредитним можливостям, а також кількість представників МСП, які взяли
участь у цих заходах (Джерело даних: Вінницька ОДА, звітність суб’єктів,
які надають послуги);
кількість МСП, які отримали фінансову підтримку з альтернативних
(небанківських) джерел (Джерело даних: опитування МСП);
кількість студентів, які пройшли виробничу практику на підприємствах
області (Джерело даних: ВНЗ та Ш ЯЗ);
кількість тренінгів, присвячених питанням захисту інтересів МСП у
стосунках із монополістами, а також кількість представників МСП, які
взяли участь у цих заходах (Джерело даних: Вінницька ОДА, звітність
суб’єктів, які надають послуги);
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•

наявність регіонального центру підтримки підприємництва.

Ціль III. Підвищення конкурентоспроможності: внутрішній
розвиток МСП
Обов’язковою умовою розвитку МСП є підвищення ними власної
конкурентоспроможності, що передбачає використання широкого спектру
інструментів. Передусім, мова йде про покращення управлінської спроможності
підприємців, підвищення ними свого рівня знань та навичок, впровадження
інновацій у виробничо-комерційну діяльність.
Передумови:
•
майже 55% підприємців відчувають потребу в консультаціях та тренінгах із
започаткування та ведення бізнесу, хоча лише 6% підприємців не задоволені
власним рівнем ділових навичок, тобто своєю кваліфікацією як управлінця
(Джерело: дослідження АВСА 2016);
•
близько 36% підприємців не мають стратегії чи бізнес-плану
функціонування та розвитку власного бізнесу (Джерело: дослідження АВСА
2016).
•
близько 76% підприємців вважають, що бізнес готовий платити за
консультації щодо виходу на зовнішні ринки, маркетингу, розробки бізнеспланів, а ще 18% погоджуються оплачувати консультації за умов спільної
оплати (наприклад, у рамках ділового об’єднання, бізнес-асоціації)
(Джерело: дослідження АВСА 2016).
•
більше 51% підприємців не запроваджували заходи, які можна віднести до
інноваційної діяльності (Джерело: дослідження АВСА 2016).
Завдання 1. Посилення управлінської спроможності підприємців
Підвищення навичок підприємців із питань організації та імплементації
сучасних бізнес-процесів є одним із важливих чинників розвитку МСП регіону.
Ідеться не лише про покращення навичок та знань у сфері менеджменту та
маркетингу, а й про здатність оперативно реагувати на зміни нормативно-правової
бази, передусім у податковій сфері.
Заходи
1.1

1.2
1.3

Налагодити систему надання підприємцям індивідуальних та групових консультацій
із питань змін у законодавстві, передусім податковому, професійному навчанні
основам бізнес-планування та ведення підприємницької діяльності
Сприяння професійному навчанню потенційних та діючих підприємців основам
бізнес-планування та ведення підприємницької діяльності
Проведення тренінгів для МСП із питань менеджменту, маркетингу, планування
діяльності у сфері управління витратами, податками, бухгалтерського обліку,
управління якістю, ліцензування, подання електронної звітності тощо
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1.4
1.5

Поширення інформації про успішні та сучасні бізнес-практики здійснення
виробничо-комерційної діяльності
Створення можливості он-лайн консультацій із питань бізнесу за принципом
єдиного вікна

Завдання 2. Створення умов для впровадження інновацій у діяльність МСП
Забезпечення конкурентоспроможності сьогодні є неможливим без
постійного впровадження інновацій, як технологічних, так і нетехнологічних. У
свою чергу, важливим джерелом інновацій є наука. Отже, ефективна взаємодія
між бізнесом та науково-освітніми закладами Вінниччини, інших регіонів України
чи за кордоном стає одним зі шляхів ефективного розвитку підприємств.
Налагодження такої взаємодії потребує, передусім, запровадження системи
оперативного інформування підприємців про наукові розробки та має
ґрунтуватися на виконанні науково-дослідними й освітніми установами
конкретних замовлень бізнесу.
Заходи
2.1

2.2
2.3

Проведення семінарів та тренінгів із питань використання інноваційних інструментів
започаткувати та розвитку власного бізнесу, у тому числі у сфері енерго
заощадження, переходу на альтернативні й відновлювальні енергоресурси,
зменшення ресурсо-енергоємності, екологічної безпеки тощо
Налагодження інформаційного обміну між науково-освітніми установами області та
інших регіонів України й бізнесом
Організація науково-освітніми установами ярмарків ідей та пропозицій для бізнесу

Інфраструктура забезпечення:
■

■

розміщення в одному з розділів інформаційно-консультаційного веб-ресурсу
для суб’єктів МСП (див. інфраструктура забезпечення Цілі 1) матеріалів,
пов’язаних із підвищенням конкурентоспроможності МСП регіону:
навчальних матеріалів про розвиток підприємницьких навичок,
інноваційний розвиток, маркетинг, бухгалтерський облік та інших та їх
оперативне оновлення;
сприяння створенню об’єктів інноваційної інфраструктури, заснованих, у
тому числі, на приватній власності (бізнес-акселератори, бізнес-інкубатори
тощо);

Індикатори досягнення:
• кількість
наданих
консультацій
(державними
та
приватними
організаціями/установами/уповноваженими особами й представниками
бізнесу) (Джерело даних: Вінницька ОДА)
• кількість тренінгів та семінарів із менеджменту, маркетингу, планування
діяльності у сфері управління витратами, податками, бухгалтерського
обліку, управління якістю тощо (проведених державними та приватними
організаціями/установами/уповноваженими особами та представниками
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бізнесу), а також кількість представників МСП, які взяли в них участь
(Джерело даних: Вінницька ОДА, звітність суб’єктів, які надають послуги);
питома вага інноваційних підприємств (Джерело даних: Держстат);
кількість проектів, реалізованих у співпраці з науковими та освітніми
установами й бізнесом (Джерело даних: Держстат);
кількість створених об’єктів інфраструктури підтримки МСП, у тому числі
консультаційних пунктів на базі ЦНАПів (Джерело даних: Вінницька ОДА).

•
•
•

Ціль IV. Налагодження співпраці та підвищення підприємницької
культури
Створення та розвиток ефективних бізнес-асоціацій у регіоні є одним із
чинників підвищення підприємницької культури, розбудови інфраструктури МСП
та цивілізованого просування інтересів підприємців. Водночас, важливо, щоб такі
об’єднання справді були репрезентативними та об’єктивно представляли інтереси
всієї бізнес-спільноти, а не окремих її представників.
Не менш важливою передумовою розвитку підприємництва є формування
довіри до МСП у громаді, передусім через покращення іміджу підприємництва,
залучення до започаткування та ведення власної справи широких верств
населення. Підприємництво має сприйматися громадою як джерело створення
робочих місць, забезпечення потреби в товарах та послугах, а також наповнення
місцевих бюджетів.
Передумови:
• близько 15% підприємців регіону є членами бізнес-асоціацій, що приблизно
дорівнює показнику по країні в цілому (Джерело даних: опитування АВСА
2016);
• в області створено установу бізнес-омбудсмена Вінницької області;
• жінки становлять менше чверті від загальної кількості керівників МСП
(Джерело даних: опитування АВСА 2016).
Завдання 1. Сприяння створенню умов цивілізованого просування інтересів
МСП
Участь МСП у підприємницьких об’єднаннях (бізнес-асоціаціях) дає
можливість відстоювати свої права та інтереси в рамках чинного правового поля.
Це також розширює можливості співпраці між МСП у процесі ведення виробничокомерційної діяльності та сприяє підвищенню соціальної відповідальності
підприємців.
Заходи
1.1
1.2
1.3

Сприяння діяльності та функціонуванню рад підприємців на рівні області та
новостворених об’єднаних територіальних громад
Сприяння залученню проектів технічної допомоги, спрямованих на посилення
спроможності бізнес-асоціацій, ЦІНІ, АРР
Вивчення та поширення успішного іноземного досвіду створення та функціонування
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1.4

1.5

бізнес-об’єднань МСП
Розробка та проведення інформаційної кампанії зі створення «Руху підприємців Я для
моєї громади» та популяризація участі підприємців у них, заохочення бізнесасоціацій готувати свої пропозиції до місцевих органів влади щодо покращення
бізнес-клімату на території області
Сприяння діяльності установи бізнес-омбудсмена у Вінницькій області та створення
регіональної мережі представників установи бізнес-омбудсмена

Завдання 2. Покращення іміджу підприємництва та заохочення широких
верств населення до відкриття та ведення власної справи
Покращення іміджу підприємництва здійснюватиметься за допомогою
системи інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на роз’яснення
важливості розвитку підприємництва та адвокацію соціальної відповідальності
бізнесу. Це повинно сприяти підвищенню зацікавленості до відкриття та ведення
власної справи широких верств населення, розвитку жіночого підприємництва,
соціально-економічній адаптації демобілізованих учасників АТО через
започаткування ними власної справи.
Заходи
2.1
2.2
2.3

Розробка й проведення інформаційної кампанії з покращення іміджу
підприємництва, спрямованої на різні верстви населення
Створення передумов, у тому числі правових, для заснування власного бізнесу
жінками, демобілізованими учасниками АТО та іншими вразливими верстами
населення
Щорічне проведення «Тижня підприємництва», проведення конкурсу «Бізнес-еліта
Поділля», «Жінка - підприємець року», організація круглих столів, виставок,
семінарів та конкурсів із питань підприємництва

Завдання 3. Підтримка розвитку кооперації МСП
В умовах обмеженості ресурсів та нестабільного попиту розвиток виробничої
та збутової кооперації між підприємцями сприятиме підвищенню
конкурентоспроможності бізнесу та створенню нових ланцюгів доданої вартості.
Заходи

3.1

3.2

3.3
3.4

Налагодження системи інформування підприємців про можливості відновлення
системи кооперативів для спільного провадження заготівельно-збутової діяльності,
виробництва кінцевої продукції, у тому числі для спільного використання
обладнання для випуску нових видів продукції невеликими партіями
Налагодження логістичних зв’язків та створення ланцюгів просування товарів,
передусім у сільськогосподарській галузі шляхом проведення В2В зустрічей для
підприємців
Підтримка створення дрібнооптових баз для реалізації сільськогосподарської
продукції з метою зменшення кількості посередників між сільгоспвиробниками та
кінцевими споживачами
Проведення інформаційно-дорадчої діяльності, спрямованої на розвиток МСП у
сільських територіях, зокрема шляхом створення та підтримки діяльності сімейних
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________ фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів______

Інфраструктура забезпечення:
■

Розміщення в одному з розділів інформаційно-консультаційного веб-ресурсу
для суб’єктів МСП (див. інфраструктура забезпечення Цілі 1) інформації
про діючі в регіоні бізнес-об’єднання, діяльність установи бізнесомбудсмена.

Індикатори досягнення:
• кількість МСП регіону, які є членами бізнес-асоціацій регіонального чи
загальнонаціонального рівнів (Джерело даних: опитування МСП, дані
бізнес-асоціацій);
• кількість звернень до установи бізнес-омбудсмена у Вінницькій області та
кількість позитивно вирішених справ (Джерело даних: дані офісу бізнесомбудсмена у Вінницькій області);
• кількість заходів, спрямованих на покращення іміджу підприємців (Джерело
даних: Вінницька ОДА, Агенція регіонального розвитку Вінницької області,
Регіональний центр підтримки підприємництва);

Ціль V. Сприяння виходу на нові ринки
Вихід на нові ринки здатний забезпечити збільшення попиту на товари та
послуги, які виробляються МСП. Вихід на нові ринки може відбуватися у двох
основних формах, а саме: вихід на нові географічні ринки, тобто на ринки інших
регіонів та/або країн, або ж вихід на ринки суміжних галузей. Окремо слід
зазначити важливість участі МСП у державних закупівлях та міжнародних
тендерах, що сприятиме розширенню ринку збуту, як у країні, так і за її межами.
Передумови:
•
•
•
•
•

більше 62% опитаних підприємців вказали брак попиту, як основну
перешкоду розвитку бізнесу (Джерело: дослідження АВСА 2016);
діяльність 51,1% підприємців області обмежена власним регіоном (Джерело:
дослідження АВСА 2016);
більша частка МСП регіону зосереджена в торгівлі. Відтак, забезпечення
стабільного розвитку регіону потребує галузевої диверсифікації діяльності
МСП;
майже 57% представників МСП вказали на потребу у спрощенні доступу для
малих підприємств до державних закупівель (Джерело: дослідження АВСА
2016);
15% опитаних підприємців регіону є експортерами, а ще 12% планують
виходити на нові ринки збуту за межами країни, у тому числі в ЄС (у цілому
по країні відповідні показники становлять 12% та 14,4%) (Джерело:
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•

•

дослідження АВСА 2016);
майже 57% представників МСП вказали на необхідність проведення
консультацій та тренінгів із питань просування товарів/послуг на зовнішні
ринки (Джерело: дослідження АВСА 2016);
понад 44% МСП Вінниччини мають працівника, який повністю чи частково
займається питаннями маркетингу (у цілому по країні цей показник становить
49%). При цьому в 2015 році мали такого працівника 51,2% МСП регіону
(Джерело: дослідження АВСА 2015 та 2016).

Завдання 1. Залучення МСП до участі в державних закупівлях
Участь підприємств Вінниччини в державних
інструментом розширення ринку збуту їхньої продукції.

закупівлях

є дієвим

Заходи
1.1

1.2

Проведення інформаційної кампанії з метою заохочення МСП до участі в державних
закупівлях; проведення семінарів та тренінгів із питань успішної практики участі
МСП у них
Підготовка й оприлюднення регулярних звітів про державні закупівлі в регіоні, а
також створення системи інформування підприємців про оголошені тендери в
регіоні та за його межами

Завдання 2. Підтримка виходу МСП області на ринки інших регіонів України
та ринки суміжних областей
Інші регіони України, у першу чергу географічно наближені, можуть значно
розширити ринок підприємств регіону на споживачів зі схожою купівельною
поведінкою (у порівнянні з експортом).
Високий рівень концентрації малих та середніх підприємств у сфері торгівлі
робить сектор МСП вразливим до різного роду економічних шоків і не дозволяє
повною мірою реалізувати економічний потенціал підприємців. Тому важливим
напрямком розвитку МСП є галузева диверсифікація виробничо-комерційної
діяльності на основі використання конкурентних переваг Вінницької області, що
потребує аналізу перспективних галузей та інформування підприємців про нові
сфери діяльності.
Окрім виходу на нові ринки, для місцевого підприємництва актуальним є
питання створення нових ринків на території самої області. Наприклад, створення
на території області конкурентного ринку біопалива дозволить продовжити роботу
щодо заміщення споживання традиційних паливно-енергетичних ресурсів, а також
забезпечить економічно обґрунтований рівень цін на місцеві види палива, такі як
деревна тріска, палети, брикети, первинні відходи сільського господарства,
енергетичні культури, тощо.
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Заходи
2.1

2.2
2.3

2.4
2.5

2.6

Проведення міжрегіональних бізнес-форумів, виставок, ярмарків, а також сприяння
участі МСП Вінниччини в бізнес-форумах та інших заходах, які проводяться в інших
регіонах
Формування інформаційної бази товарів, виготовлення яких здійснюється
підприємствами регіону, а також поширення цієї інформації за його межами
Розробка та проведення інформаційної кампанії з просування товарів та послуг,
вироблених підприємствами Вінницької області, у тому числі через відповідне
брендування продукції (створення та просування бренду «Вінницьке - найкраще!»)
Проведення бізнес-форумів, виставок, ярмарків для підприємців суміжних галузей з
метою встановлення контактів та розвитку співпраці
Сприяння створенню у торговельних мережах області «Відділів здоров'я» («Поличок
здоров'я») з широким асортиментом натуральної та органічної продукції та
впровадженню відповідного маркування та позначок на цінниках із такою
продукцією
Створення Карти енергетичного потенціалу біомаси в області, що дасть можливість
актуалізувати дані щодо рівня забезпечення області технічно досяжними та
економічно доцільними для використання запасами місцевих видів палива, їх
енергетичний потенціал, орієнтовну собівартість та місця зосередження, а також
сформувати базу даних щодо наявних споживачів подібного палива

Завдання 3. Сприяння експорту
Вихід на зовнішні ринки є інструментом збільшення обсягів реалізації товарів
і послуг, які виробляються підприємствами регіону. Разом із тим, просування
товарів на зовнішні ринки, у першу чергу, залежить від спроможності підприємців
виготовляти конкурентоспроможну продукцію, яка, серед іншого, відповідатиме
міжнародним стандартам.
Забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, у тому числі
МСП, можливо досягти шляхом поступової інтеграції України до внутрішнього
ринку ЄС, подоланням технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та ЄС,
зміцненням позицій на світовому ринку в результаті визнання системи технічного
регулювання на європейському та міжнародному рівнях.
Заходи
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Проведення тренінгів із питань виходу МСП на зовнішні ринки, використовуючи,
зокрема, можливості Угоди про асоціацію України з ЄС
Надання консультацій МСП із питань виконання національних та європейських
вимог в частині маркування, пакування продукції, відповідності власної продукції
вимогам виробництва, якості та безпечності, прийнятих у ЄС
Оприлюднення інформації про експортні правила, процедури та сертифікацію
товарів
Розробка експортного профілю регіону
Налагодження ефективної співпраці з регіонами (адміністративними одиницями)
інших країн, з якими між Вінницькою областю або територіальною громадою
області підписано угоду про співпрацю. Розширення переліку регіонів-партнерів
шляхом підписання відповідних протоколів-намірів та планів заходів
Участь представників МСП у міжнародних виставках, ярмарках та інших
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3.7

промоційних заходах, організація колективного трансферу до місця проведення
заходів, забезпечення присутності колективного стенду Вінницьких представників
на заходах тощо
Організація зустрічей представників МСП із підприємцями Європи, бізнес-турів та
інших заходів у форматі В2В для вивчення європейського ринку

Інфраструктурне забезпечення:
Розміщення в одному з розділів інформаційно-консультаційного веб-ресурсу для
суб’єктів МСП (див. інфраструктурне забезпечення Цілі 1):
■ інформації про плани державних закупівель;
■ інформації про промоційні заходи (виставки тощо) в інших регіонах
України;
■ інформації про можливості співпраці з суб’єктами господарювання в інших
регіонах чи країнах;
■ навчальних матеріалів про вихід МСП на зовнішні ринки.
Індикатори досягнення Цілі V:
• обсяги товарів та послуг, поставлених МСП у рамках державних закупівель
(Джерело даних: Вінницька ОДА, аналітичний модуль Рго2огго);
• частка МСП, які збувають свою продукцію в інших регіонах України
(Джерело даних: опитування АВСА);
• кількість експортерів серед МСП (Джерело даних: опитування АВСА);
• обсяг експорту МСП (Джерело даних: Головне управління статистики у
Вінницькій області).

8. Механізм реалізації Стратеги МСП
Зважаючи на термін реалізації Стратегії збалансованого регіонального
розвитку Вінницької області на період до 2020 року, період реалізації Стратегії
МСП становить три роки.
У процесі реалізації Стратегії МСП функції формування та реалізації
регіональної політики у сфері розвитку підприємництва будуть здійснюватися
Вінницькою обласною державною адміністрацією.
Інструментом реалізації Стратегії МСП є План дій з її реалізації (додаток 5),
який містить інформацію про джерела та обсяги фінансування, відповідальних за
реалізацію заходів, терміни їх виконання. Стратегії МСП є обов’язковою до
виконання. Передбачається, що, окрім місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, для яких виконання покладених на них завдань
є обов’язковим, до виконання заходів залучатимуться також Агенція
регіонального розвитку Вінницької області, представники бізнес-асоціацій, у тому
числі асоціацій роботодавців, представники бізнесу та експертного середовища на
умовах державно-приватного партнерства та інші зацікавлені сторони. Крім того,
для фінансування частини заходів передбачається залучення фінансової та
технічної підтримки міжнародних організацій. Координація виконання та
контроль за виконанням Плану дій реалізації Стратегії МСП забезпечується
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Вінницькою обласною державною адміністрацією.
На виконання Плану дій реалізації Стратегії МСП щорічно будуть
виділятись кошти обласного бюджету в обсязі не менше 2000,0 тис.грн.
Головним розпорядником коштів обласного бюджету по реалізації Стратегії МСП
є Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
облдержадміністрації.
Вінницька обласна державна адміністрація щорічно звітує про виконання
Стратегії МСП з обов’язковим оприлюдненням та публічним обговоренням звіту.
На другому році Стратегія МСП переглядається з метою уточнення та
коригування її цілей і заходів, а на третьому році починається розробка нової
Стратегії МСП, що дозволяє дотриматись принципу спадковості та послідовності
при розробці та реалізації політики сприяння розвитку МСП.
Також наприкінці останнього року реалізації проводиться підсумкова оцінка
чинної Стратегії МСП, результати якої повинні бути враховані в новій Стратегії
МСП. Термін дії нової Стратегії МСП повинен становити не менше п’яти років.
9. Механізм моніторингу й оцінки реалізації Стратегії МСП
В основі моніторингу й оцінки результатів реалізації Стратегії МСП лежить
система кількісних та якісних індикаторів, які характеризують, яким чином
реалізовані завдання та який вплив це має на умови розвитку МСП.
Інструментом моніторингу й оцінки реалізації Стратегії МСП є щорічна
підготовка обласною державною адміністрацією профілю МСП, за допомогою
якого відстежуються зміни, що відбулись у секторі МСП під впливом зовнішніх
(незалежних від регіональної влади) чинників та в результаті реалізації заходів,
передбачених цією Стратегією МСП. Джерелами інформації для профілю є дані
державної статистики, результати опитувань представників МСП у регіоні, а
також звіти представників органів влади про заходи, спрямовані на створення
сприятливого середовища для розвитку малого й середнього підприємництва в
регіоні. Також профіль міститиме дані щодо індикаторів, передбачених
Стратегією МСП, що дозволить оперативно відстежувати ефективність її
реалізації.
Стратегією МСП передбачено оприлюднення органами влади регулярних звітів
про свою діяльність із розвитку МСП, а також проведення інших заходів
моніторингу та оцінки реалізації Стратегії МСП.
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Додаток 1.
Зв’язок цілей Стратегії з принципами Акту з питань малого бізнесу для Європи
Відповідність цілей Стратегії принципам Акта з питань малого бізнесу для Європи
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Назва цілі

Створити умови, за яких підприємці та
сімейний бізнес можуть процвітати, а
підприємництво винагороджується
(Підприємницьке середовище).
Забезпечити умови, за яких чесні
підприємці, яким загрожує банкрутство,
можуть швидко отримати другий шанс
(Другий шанс).
Розробляти правила відповідно до принципу
«спочатку подумай про малих підприємців»
(Спочатку подумай про малих підприємців).
Домагатися від Уряду бути чутливим до
потреб малих та середніх підприємств
(Підтримка з боку влади).
Адаптувати інструменти публічної політики
до потреб малих та середніх підприємств
(Інструменти підтримки МСП).
Полегшити доступ малих та середніх
підприємств до фінансових ресурсів і
розвивати правове й ділове середовище, яке
сприятиме своєчасним розрахункам за
комерційними операціями (Фінансування).

1. Покращення
бізнессередовища

2. Полегшення
доступу МСП
до ресурсів

3. Підвищення
конкуренто
спроможності
МСП:
внутрішній
розвиток

+

+

+

+

4. Налагодження
співпраці та
підвищення
підприємницької
культури

+

+

+

+

+

+
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5. Сприяння
виходу на нові
ринки

7.

8.

9.

10.

Допомогти малим та середнім
підприємствам більш повно скористатися
можливостями спільного ринку ЄС
(Спільний ринок).
Сприяти підвищенню кваліфікації
представників малих та середніх
підприємств і розвитку всіх форм інновацій
(Підвищення кваліфікації).
Сприяти розвитку можливостей малих та
середніх підприємств трансформувати
екологічні виклики в можливості
(Можливість відповідати на екологічні
виклики).
Заохочувати та підтримувати малі та середні
підприємства отримувати зиск від ринків,
які зростають (Зовнішні ринки).

+

+

+

+

+
:

+
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Додаток 2.
МСП Вінницької області: 8\¥ОТ-аналіз
Для формування цілей, завдань та заходів Стратегії було проведено SWOTаналіз МСП Вінницької області. Джерелом даних 8\\ЮТ-аналізу стали:
статистичні дані, Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької
області на період до 2020 року та інші стратегічні документи, що стосуються
соціально-економічного розвитку області, результати фокус-групи з
підприємцями та інтерв’ю з експертами (дослідження АВСА 2016), письмові
коментарі та рекомендації представників бізнесу та експертного середовища.
Відповідність цілей Стратегії сильним та слабким сторонам МСП Вінницької області
Сильні сторони МСП
Гнучке ціноутворення,
оперативне реагування на
вимоги та нові потреби ринку,
особливо в сільському
господарстві та переробній
промисловості
Здатність швидко
адаптуватись до змін
економічного середовища
Здатність надавати послуги в
невеликих обсягах у
віддалених чи невеликих
населених пунктах
Більшість МСП можуть
використовувати спрощену
систему оподаткування та
обліку, підпадають під
мораторій на перевірки
Готовність розвивати нові
напрямки бізнес-діяльності,
налагоджувати випуск нової
продукції невеликими
партіями, що дозволяє діяти в
умовах обмеженості ресурсів
та невизначеного ринку збуту
В аграрній сфері:
- велика пропозиція
людського капіталу з
доступною вартістю;
- наявність постійного попиту
на продукцію її виробництва;
- наявність сприятливих
природних ресурсів
(земельних, кліматичних
тощо)

Сильні
сторони
МСП
3

3
2,3

Слабкі сторони МСП

Цілі
Стратегії

Слабка обізнаність щодо податкового
законодавства, неспроможність
належним чином реагувати на його
часті зміни

1

Вразливість до змін в економіці в
цілому та до змін попиту на місцевому
ринку
Висока чутливість до сезонних коливань

1
1

1

Низький рівень підтримки та розуміння
ролі МСП з боку суспільства та влади

1,4

3

Низький рівень взаємодії між МСП у
вирішенні проблемних питань, у тому
числі з владою

4

2

Нестача обігових коштів, висока
вартість сировини при виробництві
невеликих партій товару
Незахищеність дрібних
товаровиробників у стосунках із
національними торговельними
мережами

2

Низький рівень розвитку логістики, що
особливо критично для с/г підприємств
Неврегульованість статусу

3

28

4

1

функціонування особистих селянських
господарств
Висока питома вага витрат на оплату
праці в продукції, що виготовляється та
реалізовується на внутрішньому ринку
Неспроможність місцевих підприємців
конкурувати за рівнем оплати праці із
закордонними підприємцями та тими,
хто виготовляє продукцію на експорт

2
2

Відповідність цілей Стратегії можливостям та загрозам розвитку МСП Вінницької
області
Можливості для розвитку МСП

Цілі

Загрози для розвитку МСП

Відновлення економічної
активності

1

Успішна реалізація реформ
(наприклад, дерегуляція тощо)

1

Збільшення фінансових ресурсів
об’єднаних територіальних громад
у результаті децентралізації
Використання можливостей
виходу на зовнішні ринки (Угода
про асоціацію, Угода про зону
вільної торгівлі з Канадою тощо)
Співпраця бізнесу з навчальними
закладами регіону
Активна участь МСП у державних
закупівлях

2

Поглиблення економічної кризи, у
тому числі збільшення рівня
інфляції
Недобросовісна конкуренція,
зниження якості товарів та
послуг, що негативно впливає на
розвиток В2В кооперації
Подальше збільшення розміру
мінімальної заробітної плати,
закріплене на законодавчому рівні
Обмеження доступу до кредитних
ресурсів та їх висока вартість

Зниження рівня тінізації
економіки регіону
Використання наявного
потенціалу агропромислового
комплексу та сфери туризму

5

Цілі
Стратегії
1

2, 3,4

1

2

2,3

Зменшення рентабельності МСП

2,3

5

Необізнаність МСП із
можливостями запровадження
інновацій у виробництво
Невідповідність величини
штрафних санкцій характеру та
масштабам порушень
Посилення акценту на покарання
(штрафи й санкції) на противагу
заходам попередження
відповідних порушень
Необгрунтовано висока вартість
орендної плати на землю
Відтік працездатної молоді та
кваліфікованих працівників за
межі регіону чи країни

3

1

2 ,4

29

1

1

1,2
2

Додаток 3.
Розвиток МСП: розподіл сфер відповідальності між владою та бізнесом
Сфера виняткової відповідальності
місцевої влади
1.
Імплементація Стратегії
збалансованого регіонального
розвитку Вінницької області на
період до 2020 року, яка, серед
іншого, передбачає створення
сприятливих умов для динамічного
розвитку малого та середнього
бізнесу та спрощення
адміністративних процедур.
2.
Проактивна позиція місцевої
влади з ЦОВВ стосовно політики
розвитку МСП.

3.
Підвищення спроможності
представників місцевих органів
виконавчої влади й органів
місцевого самоврядування
використовувати кращі практики
сприяння розвитку підприємництва
в цілому та МСП зокрема,
передусім у сфері покращення
регуляторного середовища.
4.
Зменшення існуючих
регуляторних бар’єрів, зокрема
шляхом удосконалення процедур
отримання підприємцями
документів (передусім дозвільного
характеру) у сфері регулювання
господарської діяльності, видача
яких належить до сфери
повноважень роботи місцевих
органів влади та органів місцевого
самоврядування.
5. Забезпечення відкритості,
прозорості та підзвітності місцевої
влади при формуванні та реалізації
політики розвитку МСП, у тому
числі в питаннях рівного доступу
МСП до природних ресурсів

Сфера спільної
відповідальності
1. Постійний та конструктивний
діалог між владою та бізнесом
із питань формування
сприятливого бізнессередовища в регіоні в цілому
та розвитку МСП зокрема.

Сфера виняткової
відповідальності бізнесу
1. Готовність
функціонувати у
висококонкурентному
середовищі на
регіональному
(місцевому) та зовнішніх
(в інших регіонах та за
кордоном) ринках.

2. Формування позитивного
іміджу підприємництва в
регіоні та формування
передумов для започаткування
та ведення власної справи
окремих верств населення,
передусім молодіжного,
жіночого підприємництва,
ведення бізнесу
демобілізованими учасниками
АТО.
3. Створення дієвих механізмів
залучення альтернативних
джерел фінансування МСП та
розвиток спроможності до
використання цих джерел.

2. Збільшення
конкурентоспроможності
власного бізнесу шляхом
підвищення рівня знань та
навичок, впровадження
інноваційних рішень
тощо.

3. Формування мереж і
кластерів виробничокомерційного характеру
задля зміцнення
взаємовигідної співпраці й
підвищення експортних
спроможностей.

4. Розбудова функціональної
інфраструктури підтримки
МСП, включаючи
інформаційно-консультаційне
забезпечення, відповідно до
поточних потреб бізнесу, у
тому числі на принципах
публічно-приватного
партнерства.

4. Розробка й
імплементація
проактивних бізнесстратегій, включаючи
стратегію географічної та
галузевої диверсифікації.

5. Зміцнення зв’язків між
наукою та бізнесом задля
спільної вигоди, приведення
системи підготовки кадрів у
відповідність до реальних
потреб бізнесу.

5. Остаточна
відповідальність за
прийняття бізнес-рішення
та результати виробничокомерційної діяльності в
цілому.

зо

Додаток 4.
Зв’язок Стратегії МСП з іншими документами регіональної політики
Цілі Стратегії МСП тісно пов’язані з іншими стратегічними документами
регіону. Зокрема, ідеться про Стратегію збалансованого регіонального розвитку
Вінницької області на період до 2020 року (та програму її реалізації) та інші.
Нижче наведено таблицю зі співвідношенням цілей Стратегії МСП з цілями,
напрямками чи заходами інших документів регіональної політики, термін
реалізації яких припадає на період з 2017 року по 2020 рік.
Так, у Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області
на період до 2020 року розвитку МСП присвячена окрема операційна ціль
«Створення сприятливих умов для динамічного розвитку малого та середнього
бізнесу, спрощення адміністративних процедур», яка, у свою чергу, спрямована
на реалізацію стратегічної цілі «Зростання конкурентоспроможності економіки
області».
З метою забезпечення розвитку малого підприємництва в аграрному секторі
економіки області рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого
2016 року №40 затверджена Програма розвитку особистих селянських,
фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 20162020 роки.
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2.1. Створення сприятливих умов для динамічного
розвитку малого та середнього бізнесу, спрощення
адміністративних процедур

+

+

+

2.2. Стимулювання інноваційних секторів економіки

+

+

+

2.3. Підтримка інтенсивного розвитку в усіх секторах
сільського господарства

+

+

+

зі

+

5. Сприяння виходу на нові ринки

4. Налагодження співпраці та
підвищення підприємницької культури

Ціль, напрямок чи захід документа

2. Полегшення доступу МСП до
ресурсів
з. підвищення
конкурентоспроможності МСП:
внутрішній розвиток

Документ

1. Покращення бізнес-середовища

Таблиця. Взаємозв’язок цілей Стратегії з деякими іншими стратегічними
документами Вінницької області

+

Про програму розвитку особистих
селянських, фермерських
Регіональна програма інформатизації Вінницької
господарств, кооперативного руху області «Електронна Вінниччина» на 2016 - 2018
на селі та дорадшщгва на 2016-2020
роки
роки

1.3. Проведення в області семінарів, круглих столів
щодо впровадження новітніх інформаційних
технологій, всеукраїнських науково-практичних
конференцій
2.1. Розвиток системи електронного документообігу
2.3. Створення та розвиток платформ електронної
демократії для залучення громадян до процесів
управління, у т.ч. створення обласного «Контактного
центру»
3.1. Створення та підтримка функціонування
регіональної захищеної мультисервісної мережі
органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування.
1. Стимулювання діяльності особистих селянських та
фермерських господарств, сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів та інших суб’єктів
господарювання на селі
3. Розвиток регіонального фінансового лізингу для
оновлення виробничого потенціалу малого й
середнього бізнесу
5.Підвищення конкурентоспроможності аграрного
сектору економіки
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+

+

+

+

+

+

+

+

Додаток 5.
План дій реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва
Вінницької області на період до 2020 року
Перелік використаних скорочень
АРР - Агенція регіонального розвитку Вінницької області
БА - бізнес-асоціації
БО - бізнес-омбудсмен
ДФРР т Державний фонд регіонального розвитку
ДФС - Державна фіскальна служба України
мсп - мале та середнє підприємництво
Ю - навчальні заклади
ОДА - обласна державна адміністрація
ОМС - органи місцевого самоврядування
ОТГ - об'єднані територіальні громади
пмд - проекти міжнародної допомоги
РДА - районні державні адміністрації
Центр перепідготовки - Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій Вінницької області
ЦНАП - Центр надання адміністративних послуг
цпп - Регіональний центр підтримки підприємництва

Завдання

Заходи

Дії

Термін
викона
ння

Виконавець

Джерела,
обсяги
фінансуван
ня (тнс.грн.)

Ціль І. Покращення бізнес-середовища
1. Покращення
регуляторного
середовища

1.1.Здійснення моніторингу
змін законодавчо-нормативної
бази, що регулює розвиток
підприємництва, та надання
пропозицій центральним

1.1.1 .Здійснювати аналіз регуляторних актів, що
приймаються центральним органам виконавчої влади
на предмет їх впливу на розвиток підприємництва
(постійно)

20182020

Структурні підрозділи
ОДА, РДА, ОМС, ОТГ,
БА

1.1.2. Забезпечити проведення публічних заходів за

2018-

Структурні підрозділи

33

В межах
кошторису
виконавців

органам виконавчої влади щодо участю підприємців та експертів з метою обговорення 2020
змін законодавчо-нормативної бази, що регулює
її вдосконалення
розвиток підприємництва
1.1.3. Здійснювати підготовку та подання пропозицій 2018до центральних органів виконавчої влади щодо
2020
внесення змін або скасування регуляторних актів, які
чинять негативний вплив на розвиток
підприємництва
1.2. Здійснення моніторингу
ефективності роботи місцевих
органів влади та органів
місцевого самоврядування,
відповідальних за видачу
документів у сфері
регулювання господарської
діяльності, видача яких
належить до сфери їх
повноважень
1.3.Удосконалення процедур
отримання підприємцями
нормативних документів, в
тому числі шляхом розвитку
системи надання електронних
послуг для бізнесу

1.4.Відстеження ефективності
реалізації чинних регуляторних

1.2.1. Провести первинний моніторинг ефективності
роботи місцевих органів влади та органів місцевого
самоврядування, відповідальних за підготовку та
прийняття документів у сфері регулювання
господарської діяльності
1.2.2. Провести навчання представників місцевих
органів влади та органів місцевого самоврядування з
питань, пов’язаних із видачею документів, що
належать до сфери їх відповідальності

ОДА, РДА, ОМС, ОТГ,
БА
Структурні підрозділи
ОДА, РДА, ОМС, ОТГ

2018

Структурні підрозділи
ОДА, РДА, ОМС, БА

В межах
кошторису
виконавців

2018

Структурні підрозділи
ОДА, РДА, ОМС, ОТГ,
ПМД, Центр
перепідготовки

Кошти
місцевих
бюджетів,
кошти ПМД

1*3.1. Визначити можливість отримання
підприємцями документів в електронному вигляді

2018

1.3.2. Забезпечити створення на офіційних веб-сайтах
місцевих органів влади розділів «Регуляторна
діяльність» та постійне їх оновлення
1.3.3. Налагодити систему інформування підприємців
про можливості отримання нормативно-правових
документів онлайн
1.3.4. Забезпечити функціонування регіонального
порталу адміністративних послуг

20182020

Структурні підрозділи
ОДА, ЦНАПи РДА,
ОМС, експерти
Структурні підрозділи
ОДА, РДА, ОМС, ОТГ

Кошти
місцевих
бюджетів,
кошти ПМД

1А.1. Систематизувати чинні регуляторні акти
відповідно до сфери їх регулювання з подальшим

2018
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20182020
20182020

Структурні підрозділи
ОДА, РДА, ОМС, ОТГ,
БА, ЦПП
Управління
інформаційних
технологій апарату ОДА,
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА
Структурні підрозділи
ОДА, РДА, ОМС, АРР

В межах
кошторису

актів

1.5. Підтримка ініціатив
підприємців, спрямованих на
перегляд чинних та розробку
нових регуляторних актів.
Розгляд та прийняття в
установленому порядку
регуляторних актів,
ініційованих підприємцями

впорядкуванням їх відображення на інформаційних
ресурсах (відповідні розділи офіційних сайтів
місцевих органів влади та органів місцевого
самоврядування, включно з ОТГ, інформаційноконсультаційний веб-ресурс для суб’єктів МСП)

виконавців

1.4.2. Щорічно розробляти, затверджувати та
оперативно корегувати плани підготовки проектів
регуляторних актів та плани-графіки відстеження їх
результативності. Забезпечити оприлюднення планів
у розділі «Регуляторна діяльність» офіційних сайтів
місцевих органів влади та органів місцевого
самоврядування, включно з ОТГ, та інформаційноконсультаційному веб-ресурсі для суб’єктів МСП

20182020

Структурні підрозділи
ОДА, РДА, ОМС, ОТГ

1.4.3. Забезпечити оперативне внесення змін до
регуляторних актів, які створюють негативний тиск
на бізнес
1.4.4. Надавати організаційно-методичну допомогу
місцевим регуляторним органам із питань
провадження державної регуляторної політики

20182020

Структурні підрозділи
ОДА, РДА, ОМС, ОТГ

20182020

1.5.1. Підтримати проект «Створення регуляторного
хабу»

20182020

Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, експерти
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, Спілка підприємців
Стіна, Регіональна рада
підприємців при ОДА

1.5.2. Забезпечити оперативний доступ підприємців
до перегляду чинних та розробки нових регуляторних
актів шляхом запровадження інтерактивного
спілкування

20182020

Структурні підрозділи
ОДА, РДА, ОМС, ОТГ

1.5.3.Забезпечити проведення публічного
обговорення проектів регуляторних актів, розгляд
пропозицій та зауважень підприємців
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Кошти ЄС,
Міжнародні
фонди

В межах
кошторису
виконавців

1.6. Подальший розвиток
системи центрів надання
адміністративних послуг, а
також підвищення
спроможності їхніх працівників
надавати якісні послуги згідно
поточних потреб суб’єктів
підприємницької діяльності

1.5.4. Підтримати реалізацію заходів Дорожньої карти 2018розвитку МСП у сфері аквакультури у Вінницькій
2020
області

Департамент
агропромислового
розвитку, екології та
природних ресурсів ОДА,
ОМС, ОТГ, БА

Кошти
місцевих
бюджетів,
кошти ПМД

1.6.1. Скласти перелік грантових програм та проектів
міжнародної технічної допомоги, які надають кошти
на створення ЦНАП

2018

Кошти
місцевих
бюджетів,
кошти ПМД

1.6.2. Здійснювати підготовку та подання грантових
заявок для отримання фінансової допомоги на
створення та функціонування ЦНАП

20182019

Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, ОТГ _________
РДА, ОМС, ОТГ

1.6.3. Забезпечувати розширення мережі ЦНАП

20182020

1.7. Подальше переведення
адміністративних послуг в
електронний формат та їх
спрощення

1.6.4. Організувати навчання та підвищення
кваліфікації керівників та адміністраторів ЦНАП

2018-

1.7.1. Здійснювати поступове переведення
адміністративних послуг в електронний формат

20182019

2020

1.7.2.3абезпечити отримання адміністративних послуг 2018в електронному вигляді
2020
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Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, РДА, ОМС, ОТГ
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, РДА, ОМС, ОТГ,
Центр перепідготовки,
представники ПМД
Структурні підрозділи
ОДА, РДА, органи
місцевого
самоврядування, ОТГ,
ЦНАПи, експерти
Управління
інформаційних
технологій апарату ОДА,

Кошти ПМД

Кошти ПМД

структурні підрозділи
ОДА, РДА, органи
місцевого
самоврядування, ОТГ,
ЦНАПи, експерти
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, АРР, ЦПП
Структурні підрозділи
ОДА, РДА, ОМС, ОТГ,
БА

В межах
кошторису
виконавців

Кошти
місцевих
бюджетів,
кошти ПМД

1.8. Удосконалення системи
інформування громадян про хід
підготовки регуляторних актів,
а також про проведення
консультацій з громадськістю в
рамках проведення М-тесту
всіма суб’єктами владних
повноважень

1.8.1. Створити на інформаційно-консультаційному
веб-ресурсі для суб’єктів МСП розділ, присвячений
регуляторній політиці

2018

1.8.2. Інформувати представників МСП про час та
місце проведення публічних слухань з питань
регуляторної діяльності, зокрема через надання
відповідної інформації бізнес-асоціаціям задля
розповсюдження серед своїх членів

20182020

1.9. Підвищення спроможності
представників місцевих органів
виконавчої влади й органів
місцевого самоврядування та
бізнес-асоціацій використання
методики М-тесту

1.9.1. Забезпечити залучення проектів технічної
допомоги для фінансового забезпечення процесу
навчання

20182020

Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, РДА, ОМС, ОТГ,

1.9.2. Провести навчання методики М-тесту як
частини АРВ

20182020

1.10.1. Забезпечити проведення семінарів для обміну
досвідом, в тому числі за участі Державної
регуляторної служби України, представників інших
регіонів

20182020

Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, РДА, ОМС, ОТГ,
ПМД, БА
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, БА, представники
інших регіонів, ПМД

1.10. Обмін досвідом розробки
та запровадження нових
практик регулювання
підприємницької діяльності в
цілому та застосування Мтесту, у тому числі з іншими
регіонами
1.11. Покращення роботи
сервісних центрів ДФС,
створення при таких центрах

пмд

1.11.1. Провести первинний моніторинг ефективності
роботи сервісних центрів ДФС
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2018

ДФС у Вінницькій
області, БА

Кошти
обласного
бюджету

20,0

(щорічно),
кошти ПМД
В межах
кошторису
виконавців

2. Забезпечення
конструктивного
діалогу між
бізнесом та
владою

1.11.2. Забезпечити створення консультаційних офісів
консультаційних офісів, які
надаватимуть допомогу особам, при сервісних центрах ДФС
які розпочинають займатись
підприємницькою діяльністю та
реєструють приватне
підприємство чи ФОП
2.1.1. Забезпечити підготовку та оприлюднення звітів
2.1. Регулярне оприлюднення
органами влади звітів та іншої
та іншої інформації щодо розвитку МСП
інформації про свою діяльність
із розвитку МСП

2.2. Проведення аналізу
ефективності наявних
інструментів зворотного зв’язку
між владою та бізнесом
(«телефонів довіри», «гарячих
ліній» тощо), формування
рекомендацій щодо їх
вдосконалення, та послідовна
імплементація цих
рекомендацій

2.3. Підвищення рівня
інформативності та
інтерактивності сайтів
регіональних (місцевих) органів
влади

20182019

ДФС у Вінницькій
області, ПМД

Кошти ПМД

Щопівроку
20182020

Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, РДА, ОМС, ОТГ

В межах
кошторису
виконавців

2.2.1. Сформувати перелік наявних інструментів
зворотного зв’язку між владою та бізнесом

2018

В межах
кошторису
виконавців

2.2.2. Провести оцінку ефективності інструментів
зворотного зв'язку (зокрема шляхом опитування
підприємців).

2018

2.2.3. Розробити та забезпечити впровадження
рекомендацій щодо підвищення ефективності
функціонування наявних інструментів зворотного
зв'язку.

20182019

2.3.1. Провести оцінку ефективності роботи сайтів
регіональних (місцевих) органів влади та їх
відповідності потребам користувачів (в тому числі
шляхом оптування підприємців)

2018

Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, БА, АРР
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, БА, АРР
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, БА, експерти, АРР
Структурні підрозділи
ОДА, БА, АРР, ЦПП,
експерти

2.3.2. Розробити та забезпечити впровадження
рекомендацій, спрямованих на збільшення
ефективності роботи сайтів

20182019

Структурні підрозділи
ОДА, місцеві органи
влади, БА, експерти

2.3.3. Забезпечити проведення регулярного
моніторингу з метою визначення додаткових

2019

Структурні підрозділи
ОДА, БА, експерти, АРР
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Кошти ПМД

В межах
кошторису
виконавців
Кошти ПМД

можливостей щодо покращення роботи сайтів (раз на
два роки)

1. Сприяння
доступу до
фінансових
ресурсів

2.4. Запровадження нових
каналів комунікації між
бізнесом та владою,
вдосконалення існуючих
механізмів інформування
підприємців про заходи та
рішення, які впливають на
діяльність бізнесу

2.4.1. Забезпечити інформування підприємців про
заходи та рішення, які впливають на діяльність
бізнесу шляхом рекламних кампаній через засоби
масової інформації, буклети, а також розсипка через
електронну пошту

20192020

2.5. Активне залучення
представників бізнесу та бізнесасоціацій до розробки та
публічного обговорення
стратегічних документів та
рішень, що стосуються
діяльності МСП (передусім,
програм розвитку малого та
середнього бізнесу).
2.6. Створення механізму
регулярних консультацій між
бізнесом та регіональною
владою (обговорення у форматі
«круглий стіл», на яких
дискутуються гострі питання
діяльності МСП та
обговорюються перспективні
напрямки розвитку області).

2.5.1. Забезпечити участь представників бізнесу та
бізнес-асоціацій у розробці та публічному
обговоренні стратегічних документів та рішень, що
стосуються діяльності МСП

20182020

2.6.1. Регулярне проведення круглих столів, на яких
відбуватимуться консультації між бізнесом та
регіональною владою

20182020

1.1. Запровадження дієвих
інструментів фінансової
підтримки суб’єктів
підприємницької діяльності

Ціль П. Полегшення доступу МСП до ресурсів
1.1.1. При підготовці проектів місцевих бюджетів
2018передбачати щорічно у видатковій частині обласного 2020
та місцевих бюджетів кошти на підтримку малого і
середнього підприємництва у сумі не менш, як 0,5%
доходів відповідних бюджетів
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Департамент
інформаційної діяльності
та комунікацій з
громадськістю ОДА,
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку,
Регіональна рада
підприємців при ОДА,
РДА, ОМС, БА, АРР,
ЦПП
Структурні підрозділи
ОДА, РДА, ОМС, ОТГ,
БА, експерти

Кошти ПМД
та приватних
інвесторів

В межах
кошторису
виконавців

Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, РДА, ОМС, БА,
експерти

Кошти ПМД

Департамент фінансів
ОДА, Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку

В межах
кошторису
виконавців

1.1.2. Забезпечити надання на конкурсних засадах
фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього
підприємництва, в тому числі підприємцямпочатківцям (стартапи)

20182020

1.1.3. Сприяти реалізації соціального проекту «Село:
кроки до розвитку» ПАТ «Миронівський
хлібопродукт» (конкурс мікрогрантів для розвитку
соціальної активності сільських спільнот, а також
культурного, економічного та туристичного
потенціалу Вінницької області)
1.1.4. Організація та проведення «ярмарків кредитів»
галузевого спрямування.

20182020

20182020

1.2. Проведення тренінгів для
представників місцевих органів
виконавчої влади й органів
місцевого самоврядування з
питань мобілізації коштів для
підтримки МСП.

1.2.1. Здійснювати регулярний моніторинг інформації
про програми технічної допомоги в рамках яких
передбачені можливості регіонального розвитку та
проведення семінарів, тренінгів для органів влади.
Забезпечити підготовку до їх проведення.

20182020

1.3. Проведення тренінгів для
місцевих МСП із підготовки
грантових та кредитних заявок.

1.3.1 Здійснювати регулярний моніторинг інформації
про грантові можливості на регіональному та
національному рівнях

20182020

1.3.2. Регулярно оприлюднювати зібрану інформацію
на сайті ОДА та інформаційно-консультаційному вебресурсі для суб’єктів МСП

20182020
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ОДА, обласна Рада,
РДА, ОМС
Департамент фінансів
ОДА, Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, обласна Рада,
АРР
РДА, ОМС, ОТГ

Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, АРР, фінансові
установи
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, ОМС, ОТГ,
експерти, ПМД (в т.ч.
технічної*)
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, БА
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, БА, ЦПП

Кошти
обласного
бюджету
1500,0
(щорічно),
кошти ПМД
Кошти ПАТ
«Миронівсь
кий хлібо
продукт»
Кошти
обласного
бюджету
30,0
(щорічно)
Кошти ПМД

Кошти ПМД

1.3.3. Регулярне проведення тренінгів/вебінарів для
місцевих МСП із підготовки грантових та кредитних
заявок, в тому числі на базі центрів підтримки
підприємництва

20182020

1.4. Вивчення можливостей
фінансування розвитку МСП на
рівні об’єднаних
територіальних громад

1.4.1. Розглянути можливість створення Гарантійного
фонду підтримки МСП

2018

1.5. Вивчення можливостей
залучення зовнішніх коштів для
фінансування розвитку МСП на
рівні області та об’єднаних
територіальних громад,
зокрема, коштів міжнародних
фінансових інституцій та
програм технічної допомоги
2.1. Розробити методику
2. Сприяння
визначення потреби МСП в
покращенню
кваліфікованих робітниках та
кадрового
забезпечення МСП спеціалістах. Налагодити
систему оперативного збору
інформації про потреби бізнесу
у кадрах відповідно до
розробленої методики

1.5.1. Здійснювати регулярний моніторинг
інформації про програми (проекти) міжнародних
фінансових інституцій та програм технічної
допомоги, спрямованих на підтримку розвитку МСП.

20182020

1.5.2. Розробка та подання проектів на отримання
відповідних грантів

20182020

2.1.1, Розробити методику визначення потреби МСП
в кваліфікованих робітниках та спеціалістах

2018

2.2. Рекомендувати ВНЗ та

2.1.2. Забезпечити оперативний збір інформації про
2018потреби бізнесу у кадрах відповідно до розробленої
2019
методики та передачу цієї інформації до навчальних
закладів для внесення відповідних змін до навчальних
програм

Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, БА, Ці 11і, експерти
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, ОТГ, експерти
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, РДА, ОМС
Структурні підрозділи
ОДА, ОМС, ОТГ,
експерти, БА
Департамент соціальної
та молодіжної політики
ОДА, Вінницький
обласний центр
зайнятості, Департамент
освіти та науки ОДА, НЗ,
експерти
Департамент освіти та
науки ОДА, НЗ, БА,
експерти

2.1.3. Підтримати створення Регіонального центру
підтримки підприємництва та створення Центру
розвитку стартапів

20182020

Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА АРР, БА

2.2.1. Розробити пропозиції та рекомендації до

2018

Департамент освіти та
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Кошти ПМД

В межах
кошторису
виконавців

Кошти ПМД

Кошти
обласного
бюджету
2400,0
(2018 рік),
кошти ЄС
Кошти ПМД

ПТНЗ внести зміни до
навчальних програм відповідно
до потреб бізнесу, передусім
при підготовці спеціалістів
робітничих професій
2,3. Розробка програми
факультативних занять із
підприємництва та її
запровадження в навчальних
закладах регіону

2.4. Проведення «Днів
відкритих дверей» на успішних
підприємствах регіону

2.5. Сприяння співпраці діючих
та новостворених бізнесасоціацій (асоціацій малого та
середнього підприємництва) із
навчальними закладами області
та центрами зайнятості

навчальних програм відповідно до інформації,
отриманої в ході реалізації п. 2.1.2.
2.2.2. Внести відповідні зміни до навчальних програм

науки ОДА, НЗ, БА,
експерти
20182019
2018

Департамент освіти і
науки ОДА, НЗ
Департамент освіти і
науки ОДА, РДА, ОМС,
НЗ, експерти

2.3.2. Підготувати проекти програм з врахуванням
цільової аудиторії (школи, ПТНЗ, ВНЗ)

20182019

Департамент освіти і
науки ОДА, НЗ, експерти

2.3.3. Впровадити програму в пілотних навчальних
закладах

2019

Департамент освіти і
науки ОДА, НЗ

2.3.4. Запровадити програму в інших навчальних
закладах регіону

20192020

Департамент освіти і
науки ОДА, НЗ

2,4,1. Визначити перелік підприємств, на яких будуть
проводитися «Дні відкритих дверей» та скласти
графік їх проведення

20182020

ЦПП, БА, НЗ

2.4.2. Інформувати навчальні заклади регіону про
проведення «Днів відкритих дверей» на
підприємствах Вінниччини

20182020

Департамент освіти і
науки ОДА, ЦІ 111, БА ,
НЗ

2.5.1. Забезпечити створення та регулярне оновлення
реєстру бізнес-асоціацій (асоціацій малого та
середнього підприємництва)

20182020

2.5.2. Забезпечити регулярне проведення круглих
столів та інших заходів із залученням представників
бізнес-асоціацій, навчальних закладів та центрів
зайнятості області для визначення можливих шляхів
співпраці між ними

20182020

Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, РДА, ОМС, БА
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, Департамент освіти
та науки ОДА, БА, НЗ,

2.3.1. Сформувати робочу групу із розробки програми
факультативних занять із підприємництва, до роботи
якої залучити представників навчальних закладів,
відділів освіти органів влади, експертів
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Кошти ПМД

В межах
кошторису
виконавців

Кошти ПМД

3. Сприяння

центри зайнятості
Департамент соціальної
та молодіжної політики
ОДА, Департамент освіти
і науки ОДА, БА, НЗ

2.6. Проведення спільних
заходів, на яких студенти ВНЗ
матимуть змогу ознайомитись
із кращими практиками ведення
бізнесу, а підприємці підібрати потенційні кадри для
своїх підприємств
2.7. Поширення інформації про
успішні практики молодіжного
підприємництва

2.6.1. Запровадити «Дні відкритих дверей» у
навчальних закладах для підприємців та забезпечити
організацію зустрічей підприємців із студентами

20182020

2.7.1 .Забезпечити розміщення інформації на вебресурсі, телебаченні та радіо

20182020

2.8. Проведення відкритих
лекцій та інформаційних подій
для молоді за участі успішних
підприємців Вінниччини,
відомих українських та
іноземних бізнесменів
2.9. Проведення молодіжних
бізнес-змагань, конкурсів
бізнес-планів (стартапів) серед
студентів ВНЗ та ПТНЗ
Вінниччини

2.8.1. Організувати проведення лекцій у ВНЗ за участі 2018успішних підприємців Вінниччини, відомих
2020
українських та іноземних бізнесменів

20182020

Департамент соціальної
та молодіжної політики
ОДА, Департамент освіти
та науки ОДА, БА, НЗ

Кошти ПМД

2.10. Залучення великих
українських та міжнародних
компаній до проведення різних
заходів із метою розвитку
молодіжного підприємництва в
рамках відповідних
інформаційно-просвітницьких
проектів, які реалізуються цими
компаніями

2.10.1, Скласти перелік інформаційно-просвітницьких 2018проектів, які реалізуються на великих українських,
2020
міжнародних компаніях та опрацювати питання
можливою участі в таких проектах

Департамент соціальної
та молодіжної політики
ОДА, Департамент
освіти та науки ОДА, БА,
НЗ, ЦПП, експерти

Кошти ПМД

3.1. Вдосконалення, підтримка

3.1.1. Розмістити в одному з розділів інформаційно-

Департамент

В межах

2.9.1. Сприяти розвитку бізнес-інкубаторів та інших
елементів інфраструктури МСП на базі навчальних
закладів регіону з метою об’єднання креативної
молоді для розробки бізнес-стартапів, навчання та
пошуку інвесторів для започаткування власного
бізнесу, розвитку молодіжного підприємництва
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2018-

Департамент соціальної
та молодіжної політики
ОДА, Департамент
інформаційної діяльності
та комунікацій з
громадськістю ОДА, БА,
НЗ,ЦПП
Департамент освіти та
науки ОДА, БА, НЗ,
ЦПП, експерти

Кошти ГІМД

В межах
кошторису
виконавців

В межах
кошторису
виконавців

доступу до
природних,
енергетичних та
інших ресурсів,
необхідних для
забезпечення
діяльності
підприємства

та оперативне оновлення
інтерактивної карти (бази)
вільних земельних ділянок,
приміщень та площ
виробничого призначення, які
можуть використовуватися
бізнесом. Забезпечення
широкого інформування
підприємців про існування та
можливості зазначеної карти
(бази)

консультаційного веб-ресурсу для суб’єктів МСП
інформації про існуючі фантові та інші можливості
отримати фінансування для розвитку суб’єктів
господарювання, а також інтерактивну карту вільних
земельних ділянок та площ виробничого призначення

2020

міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, БА, ЦПП

кошторису
виконавців

3.2. Полегшення процедур
підключення МСП до
електричних та інших
інженерних мереж, в частині
повноважень органів місцевої
влади, зокрема сприяння
підвищенню
енергоефективності через
можливості встановлення
індивідуальних приладів
енергозаощадження тощо

3.2.1 Забезпечити подальше переведення процедур
отримання дозвільних документів на підключення до
мереж в електронний формат

20182020

В межах
кошторису
виконавців

3.2.2 Інформувати підприємців про можливості зміни
постачальників енергоносіїв, встановлення
індивідуальних приладів енергозаощадження тощо,
зокрема через інформаційно-консультаційний вебресурс для суб’єктів МСП

20182020

3.2.3. Спільно із ПАТ "Вінницяобленерго" розглянути
можливість створення інформаційного ресурсу, який
міститиме дані про найбільш оптимальні точки
приєднання електроустановок до електричних мереж
для промислових об'єктів, запас приєднаної
потужності, відомості щодо рівня напруги, тощо

20182020

Департамент житловокомунального
господарства, енергетики
та інфраструктури ОДА,
ПАТ «Вінницяобленерго»
Департамент житловокомунального
господарства, енергетики
та інфраструктури ОДА,
ПАТ
«Вінницяобленерго», БА
Департамент житловокомунального
господарства, енергетики
та інфраструктури ОДА,
ПАТ «Вінницяобленерго»

3.3.1. Організувати проведення тренінгів для МСП

20182020

Департамент житловокомунального
господарства, енергетики
та інфраструктури ОДА,
Вінницьке обласне
територіальне відділення
Антимонопольного
комітету України, БА,
експерти, ГТМД

Кошти ПМД

3.3. Проведення тренінгів для
МСП з питань захисту власних
Інтересів в стосунках з
монополістами, що володіють
електро,- водними та іншими
ресурсами
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1. Посилення
управлінської
спроможності
підприємців

1.1. Налагодити систему
надання підприємцям
індивідуальних та групових
консультацій з питань змін у
законодавстві, передусім
податковому, професійного
навчання основам бізнес
планування та ведення
підприємницької діяльності
1.2. Сприяння професійному
навчанню потенційних та
діючих підприємців основам
бізнес планування та ведення
підприємницької діяльності

1.3. Проведення тренінгів для
МСП із питань менеджменту,
маркетингу, планування
діяльності у сфері управління
витратами, податками,
бухгалтерського обліку,
управління якісно,

ц іль III. Покращення конкурентоспроможності: внутрішній розвиток МСП
1.1.1. Забезпечити надання консультацій через
2018ГУ Державної фіскальної
мережу сервісних центрів, місцевих центрів
2020
служби України, ЦПП,
підтримки підприємництва.
БА, експерти

Кошти ПМД

1.1.2. Забезпечити роботу інформаційноконсультативних центрів, телефону гарячої лінії

1.2.1 .Забезпечити організацію та проведення цільових
навчальних семінарів та тренінгів

20182020

Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, ЦПП, БА, експерти

1.2,2. Забезпечити надання безкоштовних
професійних консультацій та порад успішними
підприємцями щодо відкриття та ведення власної
справи

20182020

Регіональна рада
підприємців при ОДА,
ЦПП, БА

1.3.1. Залучити представників МСП до участі у
тренінгах із питань менеджменту, маркетингу,
планування діяльності у сфері управління витратами,
податками, бухгалтерського обліку, управління
якістю, ліцензування, подання електронної звітності
тощо

20182020

ГУ Державної фіскальної
служби України,
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, ЦПП, БА, експерти
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Кошти
обласного
бюджету
120,0
(щорічно),
кошти
місцевих
бюджетів,
співфінансування бізнесу,
кошти ПМД
Співфінансування бізнесу

В межах
кошторису
виконавців

2. Створення умов
для впровадження
інновацій у
діяльність МСП

ліцензування, подання
електронної звітності тощо

1.3.2. Забезпечити розміщення в одному з розділів
інформаційно-консультаційного веб-ресурсу для
суб’єктів МСП та оперативне оновлення матеріалів,
пов’язаних з підвищенням конкурентоспроможності
МСП регіону: навчальних матеріалів про розвиток
підприємницьких навичок, інноваційний розвиток,
маркетинг, бухгалтерський облік та інших

1.4. Поширення інформації про
успішні та сучасні бізнеспрактики здійснення
виробничо-комерційної
діяльності

1.4.1. Забезпечити розповсюдження інформації у
засобах масової інформації та навчальних закладах

20182020

1.4.2. Підтримати громадські ініціативи, спрямовані
на підвищення рівня освіти підприємців, їх
правосвідомості та соціальної відповідальності
1.5.1. Створити можливості на власних веб-сайтах
надання онлайн-консультацій

20182020

1.5. Створення можливості онлайн консультацій з питань
бізнесу за принципом єдиного
вікна
2.1. Проведення семінарів та
тренінгів із питань
використання інноваційних
інструментів започаткувати та
розвитку власного бізнесу, у
тому числі, у сфері
енергозаощадження, переходу
на альтернативні і
відновлювальні енергоресурси,
зменшення
ресурсоенергоємності,
екологічної безпеки тощо
2.2. Налагодження
інформаційного обміну між
науково-освітніми установами
області та інших регіонів
України й бізнесом

2.1.1. Забезпечити організацію проведення семінарів
та тренінгів за участі спеціалістів у галузі
використання інноваційних інструментів
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В межах
кошторису
виконавця

Співфінансування бізнесу,
кошти ПМД
Кошти ПМД

20182020

Структурні підрозділи
ОДА, БА, експерти,
ПМД (в т.ч. технічної)

20182020

Департамент житловокомунального
господарства, енергетики
та інфраструктури ОДА,
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, ЦПП, АРР,
експерти, ПМД

Кошти
обласного
бюджету
20,0
(щорічно),
кошти
місцевих
бюджетів,
співфінансування бізнесу,
кошти ПМД

20182020

Департамент соціальної
та молодіжної політики
ОДА, Департамент освіти
та науки ОДА, БА, ЦПП,
НЗ

В межах
кошторису
виконавця

2.1.2. Інформувати підприємців про нові можливості
використання альтернативних джерел енергії

2.2.1. Розглянути можливі варіанти обміну
інформацією між науково-освітніми установами
області та інших регіонів України й бізнесом

Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, БА, ЦПП, НЗ, АРР,
експерти
ЦПП, АРР, експерти

2.3. Організація науковоосвітніми установами ярмарків
ідей та пропозицій для бізнесу

2.3.1. Надати пропозиції щодо можливості
проведення щорічних ярмарків бізнес-ідей на базі
навчальних закладів із залученням підприємців

20182020

НЗ, БА

Ціль IV. Налагодження співпраці та підвищення підприємницько і культури
1.1. Сприяння діяльності та
1.1.1 Сприяти діяльності роботи Регіональної ради
20181. Сприяння
Департамент
функціонуванню
рад
підприємців
при
облдержадміністрації
та
інституції
2020
створенню умов
міжнародного
бізнес-омбудсмена. Надати фінансову підтримку
для цивілізованого підприємців на рівні області та
співробітництва та
новостворених об’єднаних
управлінню спільної комунальної власності
просування
регіонального розвитку
територіальних громад
територіальних громад Вінницької області для
інтересів МСП
ОДА, БА, ОТГ, АРР,
покриття витрат, пов’язаних із створенням належних
експерти
умов для роботи Регіональної ради підприємців при
облдержадміністрації, в тому числі забезпечення
приміщенням, оплатою послуг телефонного зв’язку та
Інтернету через Департамент міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку
1.2. Сприяння залученню
проектів технічної допомоги,
спрямованих на посилення
спроможності бізнес-асоціацій,
ЦПП, АРР

1.2.1. Здійснювати постійний моніторинг проектів
технічної допомоги, які спрямовані на підтримку
спроможності бізнес-асоціацій

20182020

1.3. Вивчення та поширення
успішного іноземного досвіду
створення та функціонування
бізнес-об’єднань МСП

1.3.1. Здійснювати збір інформації щодо успішного
іноземного досвіду

20182020

1.4. Розробка та проведення
інформаційної кампанії зі
створення «Руху підприємців Я
для моєї громади» та
популяризація участі
підприємців у них, заохочення
бізнес асоціацій готувати свої
пропозиції до місцевих органів
влади щодо покращення бізнесклімату на території області

1.4.1. Розробити й провести інформаційну кампанію з
покращення іміджу підприємництва, спрямованої на
різні верстви населення

20182020

1.4.2. Розробити й провести інформаційну кампанію з
етики ведення бізнесу, зокрема можливостей та
переваг законного підприємництва, соціальної
відповідальності підприємців; розповсюдження
інформації про успішні приклади підприємницької
діяльності тощо
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В межах
кошторису
виконавця
Кошти
обласного
бюджету
50,0
(щорічно)

Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, БА, експерти,
ПМД, АРР
БА, експерти, ПМД

В межах
кошторису
виконавців

Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, Спілка підприємців
Стіна, Регіональна рада
підприємців при ОДА,
Центр розвитку КСО

Кошти
ДФРР,
кошти ПМД,
ПРООН

В межах
кошторису
виконавців

1.4.3. Забезпечити проведення круглих столів,
виставок, семінарів та конкурсів із питань
підприємництва
1.5. Сприяння діяльності
установи бізнес-омбудсмена у
Вінницькій області та
створення регіональної мережі
представників установи бізнесомбудсмена

2. Покращення
іміджу
підприємництва
та заохочення
широких верств
населення до
відкриття та
ведення власної
справи

2.1. Розробка й проведення
інформаційної кампанії з
покращення іміджу
підприємництва, спрямованої
на різні верстви населення

1.5.1. Сприяти створенню офісів установи бізнесомбудсмена у об’єднаних територіальних громадах

20182020

Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, Спілка підприємців
Стіна Регіональна рада
підприємців при ОДА,
БА, установа БО, ПМД,
ЦПП

Кошти ДФРР,
кошти ПМД

2018

Департамент
агропромислового
розвитку, екології та
природних ресурсів ОДА,
БА, АРР, ЦПП, ОТГ,
ПМД, експерти
Департамент соціальної
та молодіжної політики
ОДА, АРР, ЦПП, БА,
експерти

Кошти ПМД

1.5.2. Налагодити системи інформування підприємців
про результати розгляду скарг, що надходять до
установи бізнес-омбудсмена у Вінницькій області, та
популяризація позитивних прикладів реагування на
них
1.5.3. Проводити роз’яснювальну роботу серед
підприємців щодо можливостей використання
інституту бізнес-омбудсмена при захисті своїх прав
та інтересів
1.5.4. Інформувати МСП про можливості захисту
своїх прав та інтересів у стосунках з великими
компаніями, зокрема у стосунках із національними
торговельними мережами
2.1.1. Проводити інформаційно-навчальні та
консультативні заходи щодо розвитку
підприємництва, особливо у сільській місцевості

2.2. Створення передумов, у
2.2.1. Розробити дорожню карту залучення
тому числі правових, для
міжнародної технічної допомоги для фінансування
заснування власного бізнесу
заходів, спрямованих на розвиток жіночого
підприємництва
жінками, демобілізованими
учасниками АТО та інших
вразливими верстами населення 2.2.2. Розробити дорожню карту залучення
міжнародної технічної допомоги для фінансування
заходів, спрямованих на заснування та ведення
бізнесу демобілізованими учасниками АТО
2.2.3. Проводити семінари, тренінги та навчальні
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2018

2018

Департамент соціальної
та молодіжної політики
ОДА, АРР, ЦПП, БА,
експерти

2018-

Департамент соціальної

Кошти ПМД

Кошти ПМД

3. Сприяння
розвитку
кооперації МСП

курси для жінок, демобілізованих учасників АТО та
інших вразливих верств населення, які планують
розпочати свою справу

2020

та молодіжної політики
ОДА, АРР, БА, ЦПП,
11МД

2.2.4. Провести інформаційну кампанію, спрямовану
на розповсюдження успішних прикладів
започаткування бізнесу демобілізованими
учасниками АТО

2019

Департамент соціальної
та молодіжної політики
ОДА, БА, АРР, ЦПП,
ОТГ, експерти

Кошти ПМД

2.3. Щорічне проведення
«Тижня підприємництва»,
проведення конкурсу «Бізнеселіта Поділля», «Жінка підприємець року», організацію
круглих столів, виставок,
семінарів та конкурсів із питань
підприємництва

2.6.1. Організувати проведення до Дня підприємця
щорічних заходів «Тижня підприємництва»,
проведення конкурсу «Бізнес-еліта Поділля», «Жінка
- підприємець року»

20182020

Департамент соціальної
та молодіжної політики
ОДА, Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, БА, АРР, ЦПП,
ОТГ, експерти

Кошти
обласного
бюджету
70,0
(щорічно),
кошти ПМД

3.1. Налагодження системи
інформування підприємців про
можливості відновлення
системи кооперативів для
спільного провадження
заготівельно-збутової
діяльності, виробництва
кінцевої продукції, в тому числі
для спільного використання
обладнання для випуску нових
видів продукції невеликими
партіями
3.2. Налагодження логістичних
зв’язків та створення ланцюгів
просування товарів, передусім у
сільськогосподарській галузі
шляхом проведення В2В
зустрічей для підприємців
3.3. Підтримка створення
дрібнооптових баз для
реалізації

2018
3.1.1. Підготувати методичні рекомендації щодо
можливості відновлення системи кооперативів для
спільного провадження заготівельно-збутової
діяльності, виробництва кінцевої продукції, в тому
числі можливості спільного використання обладнання
для випуску нових видів продукції.
2018
3.1.2. Спільно з центром підтримки підприємництва
опрацювати рекомендації дня подальшого їх
використання у роботі

Департамент
агропромислового
розвитку, екології та
природних ресурсів ОДА,
БА, АРР, ЦПП, експерти

Кошти ПМД

3.2.1. Сприяти встановленню та налагодженню
контактів між підприємствами в рамках існуючого
співробітництва Вінниччини з регіональними та
територіальними одиницями

20182020

Департамент
агропромислового
розвитку, екології та
природних ресурсів ОДА,
БА, АРР, ЦПП, експерти

В межах
кошторису
виконавців

3.3.1. Розробити схему розміщення дрібнооптових баз
для реалізації сільськогосподарської продукції на
території області

2018

Департамент
агропромислового
розвитку, екології та

Кошти ПМД
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Департамент
агропромислового
розвитку, екології та
природних ресурсів ОДА,
БА, АРР, ЦПП, експерти

сільськогосподарської
продукції з метою зменшення
кількості посередників між
сільгоспвиробниками та
кінцевими споживачами

3.4. Проведення інформаційнодорадчої діяльності,
спрямованої на розвиток МСП
у сільських територіях, зокрема
шляхом створення та підтримки
діяльності сімейних
фермерських господарств,
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів
1. Залучення МСП
до участі в
державних
закупівлях

1.1. Проведення інформаційної
кампанії з метою заохочення
МСП до участі в державних
закупівлях; проведення
семінарів та тренінгів із питань
успішної практики участі МСП
у них

1.2. Підготовка й
оприлюднення регулярних

3.3.2. Провести аналіз можливостей та залучення
додаткових фінансових коштів для створення
дрібнооптових баз на засадах публічно-приватного
партнерства

2018

3.4.1. Підтримати створення та діяльність дорадчих
служб у сільській місцевості.
3.4.2. Провести інформаційну кампанію, спрямовану
на розвиток МСП у сільських територіях

2019

Ціль У. Сприяння виходу на нові ринки
1.1.1. Провести інформаційну кампанію з метою
2018
заохочення МСП до участі в державних закупівлях

1.1.2. Забезпечити проведення семінарів та тренінгів з
питань участі МСП у державних закупівлях

20182020

1.1.3. Проводити регулярний моніторинг та оцінку
участі підприємств регіону в державних закупівлях
(щоквартально)

20182020

1.1.4. Збір та розповсюдження інформації про успішні
приклади участі МСП в державних закупівлях

20182020

1.2.1. Забезпечити підготовку й оприлюднення
регулярних звітів про стан державних закупівель в

20182020

50

природних ресурсів ОДА,
РДА, ОМС, БА, експерти
Департамент
агропромислового
розвитку, екології та
природних ресурсів ОДА,
БА, експерти
Департамент
агропромислового
розвитку, екології та
природних ресурсів ОДА,
РДА, ОМС, АРР, ЦПП,
експерти

Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, БА, експерти
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, БА, експерти

В межах
кошторису
виконавців,
кошти ПМД

В межах
кошторису
виконавців
Кошти
обласного
бюджету
30,0
(щорічно),
кошти ПМД
В межах
кошторису
виконавців

Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, БА, експерти
Регіональна рада
В межах
підприємців при ОДА, БА кошторису
виконавців
Департамент
В межах
міжнародного
кошторису

2. Сприяння
виходу МСП
області на ринки
інших регіонів
України та ринки
суміжних областей

звітів про державні закупівлі в
регіоні, а також створення
системи інформування
підприємців про оголошені
тендери в регіоні та за його
межами
2.1. Проведення
міжрегіональних бізнесфорумів, виставок, ярмарок, а
також сприяння участі МСП
Вінниччини в бізнес-форумах
та інших заходах, які
проводяться в інших регіонах

регіоні
1.2.2. Забезпечити оприлюднення інформації про
оголошені тендери на інформаційноконсультаційному веб-ресурсі для суб’єктів МСП
2.1.1. Забезпечити організацію та проведення
галузевих бізнес-форумів (сприяння бізнес-асоціаціям
в організації таких заходів) з метою налагодження
міжрегіональної співпраці (щорічно)
2.1.2. Забезпечити збір та поширення інформації про
бізнес-події, які організовуються в інших регіонах
країни (постійно)

2.2. Формування інформаційної 2.2.1. Підтримати створення інформаційної бази
бази товарів, виготовлення яких товарів та виробників
здійснюється підприємствами
регіону, а також поширення цієї
інформації за його межами

2.3. Розробка та проведення
інформаційної кампанії з
просування товарів та послуг,
вироблених підприємствами
Вінницької області, в тому
числі через відповідне

20182020
20182020

20182020

2018

2.2.2. Забезпечити постійне інформування
підприємців про можливості взаємодії 3
підприємствами інших регіонів України

20182020

2.3.1. Організація та проведення інформаційної
кампанії з просування товарів та послуг бренду
«Вінницьке-найкраще!»

20182020
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співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА
Структурні підрозділи
ОДА

виконавців

Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, БА, ПМД
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, БА, ЦПП, ПМД
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, Департамент
інформаційної діяльності
та комунікацій з
громадськістю ОДА, БА
Департамент
агропромислового
розвитку, екології та
природних ресурсів ОДА,
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, БА, ЦПР, АРР
Департамент
агропромислового
розвитку, екології та
природних ресурсів ОДА,
Департамент
міжнародного

Кошти
обласного
бюджету
40,0
(щорічно),
кошти ПМД,
співфінансування бізнесу
В межах
кошторису
виконавців,
кошти ПМД,
співфінансування бізнесу
В межах
кошторису
виконавців

Кошти
обласного
бюджету
40,0
(щорічно),
кошти ПМД,

брендування продукції
(створення та просування
бренду «Вінницьке найкраще!»)
2.4. Проведення бізнесфорумів, виставок, ярмарок для
підприємців суміжних галузей з
метою встановлення контактів
та розвитку співпраці

2.5. Сприяння створенню у
торговельних мережах області
«Відділів Здоров'я» («Поличок
Здоров’я») з широким
асортиментом натуральної і
органічної продукції та
впровадженню відповідного
маркування та позначок на
цінниках з такою продукцією

2.4.1. Підготувати план проведення відповідних
заходів (щорічно)

20182020

2.4.2. Забезпечити проведення заходів відповідно до
затвердженого плану

20182020

2.5.1. Створити базу натуральної і органічної
продукції, що виробляється на території області

2018

2.5.2. Розробити маркування на продукцію

2018
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співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, БА, експерти

співфінансування бізнесу

Департамент
агропромислового
розвитку, екології та
природних ресурсів ОДА,
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, БА
Департамент
агропромислового
розвитку, екології та
природних ресурсів ОДА,
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, БА, ПМД
Департамент
агропромислового
розвитку, екології та
природних ресурсів ОДА,
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, БА, ЦПП, експерти
Департамент
агропромислового
розвитку, екології та
природних ресурсів ОДА,
Департамент
міжнародного
співробітництва та

Кошти
обласного
бюджету
50,0
(щорічно),
кошти ПМД,
співфінансування бізнесу

Кошти
обласного
бюджету
30,0 (2019
рік), кошти
ПМД
співфінансування бізнесу

2.6. Створити Карту
енергетичного потенціалу
біомаси в області, що дасть
можливість актуалізувати дані
щодо рівня забезпечення
області технічно досяжними та
економічно доцільними для
використання запасами
місцевих видів палива, їх
енергетичний потенціал,
орієнтовну собівартість та
місця зосередження, а також
сформувати базу даних щодо
наявних споживачів подібного
палива

2.5.3. Організувати та провести інформаційну
кампанію щодо запровадження маркування
виробниками та цінників з позначками у торгівельній
мережі області

2019

2.6.1. Зібрати первинну інформацію для створення
карти

2018

2.6.2. Розробити інтерактивну карту енергетичного
потенціалу біомаси та забезпечити її оперативне
оновлення.

20182019

2.6.3. Інформувати підприємців про створену карту
через інформаційно-консультаційний веб-ресурс для
суб’єктів МСП

20192020
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регіонального розвитку
ОДА, ЦПІ1, БА, експерти
Департамент
агропромислового
розвитку, екології та
природних ресурсів ОДА,
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, БА, ПМД, експерти
Департамент
агропромислового
розвитку, екології та
природних ресурсів ОДА,
Департамент житловокомунального
господарства, енергетики
та інфраструктури ОДА,
БА, експерти
Департамент
агропромислового
розвитку, екології та
природних ресурсів ОДА,
Департамент житловокомунального
господарства, енергетики
та інфраструктури ОДА
ОДА, БА, експерти
Департамент
агропромислового
розвитку, екології та
природних ресурсів ОДА,
Департамент житловокомунального
господарства, енергетики
та інфраструктури ОДА
ОДА, ЦПП, АРР, БА,
експерти

В межах
кошторису
виконавців,
співфінансування бізнесу

3. Сприяння
експорту

3.1. Проведення тренінгів із
питань виходу МСП на
зовнішні ринки,
використовуючи, зокрема,
можливості Угоди про
асоціацію України з ЄС

3.1.1. Провести моніторинг роботи проектів технічної
допомоги, які спрямовані на підвищення
спроможності бізнесу виходити на нові ринки

20182020

3.1.2. Залучати представників експортерів регіону до
проведення тренінгів з метою поширення їхнього
досвіду

20182020

3.2. Падання консультацій МСП 3.2.1. Організувати проведення семінару та
розробити брошури з основними вимогами
з питань виконання
законодавства ЄС до безпеки та якості товарів
національних та європейських
вимог в частині маркування,
пакування продукції,
відповідності власної продукції
вимогам виробництва, якості та
безпечності, прийнятих в ЄС

20182020

3.3. Оприлюднення інформації
про експортні правила,
процедури та сертифікацію
товарів

3.3.1. Забезпечити розміщення інформації на
інформаційно-консультаційний веб-ресурсі для
суб’єктів МСП

20182020

3.4. Розробка експортного
профілю регіону

3.4.1. Забезпечити підготовку експортного профілю
області та щорічне його оновлення.

20182020

3.5. Налагодження ефективної
співпраці з регіонами
(адміністративними
одиницями) інших країн, з
якими між Вінницькою
областю або територіальною
громадою області, підписано
угоду про співпрацю.
Розширення переліку регіонів-

3.5.1. Актуалізувати перелік регіонів, з якими
підписано угоду про співпрацю, постійна робота з
розширення переліку регіонів-партнерів

2018

3.5.2. Забезпечити інформування підприємців
2018Вінниччини про заходи, які проводяться в країнах2020
партнерах, зокрема шляхом розміщення інформації на
інформаційно-консультаційному веб-ресурсі для
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Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, ЦПП. АРР, БА
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, ЦПП, АРР, БА
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, Департамент
агропромислового
розвитку, екології та
природних ресурсів ОДА,
БА, експерти, ПМД (в т.ч.
технічної)
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, ЦІ Ш, БА, експерти
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, експерти
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку

Кошти ПМД

Кошти ПМД

В межах
кошторису
виконавців
В межах
кошторису
виконавців,
кошти ПМД
В межах
кошторису
виконавців

партнерів шляхом підписання
відповідних протоколів намірів
та планів заходів

ОДА, ЦПП

суб’єктів МСП
3.5.3. Надавати організаційну підтримку підприємцям
Вінниччини щодо їх участі у бізнес візитах до країнпартнерів

20182020

3.6. Участь представників МСП 3.6.1. Скласти графік участі регіону у міжнародних
заходах та оперативне інформування підприємців про
у міжнародних виставках,
ярмарках та інших промоційних такі заходи (щорічно)
заходах, організації
колективного трансферу до
3.6.2. Сформувати базу підприємств регіону для їх
місця проведення заходів,
забезпечення присутності
представлення на колективному стенді вінницьких
представників на заходах
колективного стенду
вінницьких представників на
заходах тощо

20182020

3.7.1. Забезпечити участь представників бізнесу у
візитах делегацій Вінницької області до країн Європи

20182020

3.7. Організація зустрічей
представників МСП з
підприємцями Європи, бізнес
турів та інших заходів у
форматі В2В для вивчення
європейського ринку
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20182019

Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, БА
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, БА
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, ЦПП, АР, БА
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
ОДА, БА

Кошти ПМД,
співфінансування бізнесу

Співфінансування бізнесу

