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н а № від Вінницька обласна Рада

На виконання п.2 Порядку формування, фінансування і моніторингу 
виконання регіональних (комплексних) програм, затвердженого рішенням 
5 сесії обласної Ради 5 скликання від 10 листопада 2006 року №145 
(зі змінами) надаємо інформацію за 2018 рік про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік, 
затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 
року №508, Програми розвитку туризму у Вінницької області на 2017-2020 
роки, затвердженої рішенням 21 сесії обласної Ради 7 скликання від 
30.06.2017 року №380, та Стратегії розвитку малого та середнього 
підприємництва вінницької області на період до 2020 року, затвердженої 
рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №576 
(додається).

Додатки на 38 арк.
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Додаток 2 до рішення 24 сесії 
обласної Ради 7 скликання 

від 28 вересня 2017 року № _

Додаток №5 до Порядку формування, 
фінансування і моніторингу виконання 

регіональних (комплексних) програм

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ВІННИЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ ЗА 2018 рік

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів програми)

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації 
(найменування відповідального виконавця програми)

Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року, затверджена рішенням 27 сесії обласної Ради 7 
скликання від 20 грудня 2017 року № 576
(найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження)

1. Виконання заходів і завдань Програми

№
з/п Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст
заходу/напрям
діяльності

Запланований
результат

Назва, зміст заходу/ 
напрям діяльності Досягнуті результати

1 2 3 4 5
1 Забезпечити 

надання на 
конкурсних засадах 
фінансової 
підтримки 
суб’єктам малого 
та середнього 
підприємництва, в

На конкурсних засадах 
надати гранти 25 
підприємцям- 
початківцям 
(стартапам). На 
виконання заходу 
виділено кошти 
обласного бюджету в

Забезпечити надання на 
конкурсних засадах 
фінансової підтримки 
суб’єктам малого та 
середнього
підприємництва, в тому 
числі підприємцям- 
початківцям (старгапи)

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 17 квітня 2018 
року № 315 «Про затвердження Положення про організацію та 
проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців 
(стартапи)» та в рамках Плану дій реалізації Стратегії МСП 
запроваджено механізм надання на конкурсних засадах грантів з 
обласного бюджету на започаткування власної справи громадянам та 
на розвиток бізнесу підприємцям-початківцям. Проведено конкурс 
бізнес-планів (стартапів).



тому
підприємцям-
початківцям
(стартапи)

числі сумі 1400,0 тис.грн. Відповідно до Положення учасниками Конкурсу бізнес-планів 
могли бути: юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які 
зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність у Вінницькій 
області не більше двох років та громадяни України віком від 18 років, 
зареєстровані у Вінницькій області і мають намір розпочати 
підприємницьку діяльність. Розгляд бізнес-планів та встановлення 
суми грантів буде забезпечуватись конкурсною комісією. Розміри 
грантів від 50 до 100 тис.гри., особлива увага буде приділятись 
підтримці підприємців у сільській місцевості.
Відповідно до Положення та дії 1.1.2 цілі II «Забезпечити надання на 
конкурсних засадах фінансової підтримки суб’єктам малого та 
середнього підприємництва, в тому числі підприємцям-початківцям 
(стартапи)» Плану дій реалізації Стратегії розвитку малого та 
середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року 
у травні 2018 року Департаментом, як головним розпорядником коштів 
обласного бюджету передбачених на підтримку малого і середнього 
підприємництва оголошено конкурс на виконавця (виконавчого 
адміністратора) з організації та проведення конкурсу бізнес-планів 
для підприємців-початківців (стартапи). Оголошення про проведення 
конкурсу було розміщено на сайті облдержадміністрації 
www.vin.gov.ua в розділі «Новини та оголошення/оголошення» та на 
сайті Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації www.dmsrr.gov.ua.

Відповідно до Положення про організацію та проведення 
конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) -  
виконавчим адміністратором було визначено «Вінницьку обласну 
громадську організацію «Спілку підприємців «СТІНА» та оголошено 
конкурс бізнес-планів. З 1 червня по 13 липня 2018 року проводився 
перший етап конкурсу -  популяризація конкурсу та он-лайн 
реєстрація заявки учасників.

Оголошення про проведення конкурсу бізнес-планів для 
підприємців-початківців (стартапи) було розміщено на сайті 
облдержадміністрації (www.vin.gov.ua) в розділі «Новини та 
оголошення»/«Оголошення». З метою більш ширшого залучення 
громадян Вінницької області та суб’єктів господарювання до участі у 
конкурсі інформацію про проведення конкурсу було направлено 
райдержадміністраціям, виконкомам міст обласного значення, ОТГ. 
Також оголошення про проведення конкурсу було розміщено на 
власних веб-сайтах РДА, висвітлено в місцевих засобах масової 
інформації та розповсюджено серед можливих зацікавлених сторін
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шляхом електронної розсипки (понад 250 абонентів).
Он-лайн реєстрація заявки на участь у Конкурсі була 

запроваджена на сайті Виконавчого адміністратора 
зііпа.оі^.иа/проекти. За результатами першого етапу конкурсу на 
участь у Конкурсі подали заявки 104 учасника: 38 -  суб’єктів 
підприємницької діяльності та 66 громадян Вінницької області, що 
мають намір розпочати підприємницьку діяльність.

З 16 липня по 10 серпня 2018 року проводився другий етап 
конкурсу - проведення семінарів-консультацій для учасників 
Конкурсу з підготовки, написання та оформлення бізнес-планів та 
подача бізнес-планів учасників для участі у конкурсі. За результатами 
другого етапу свої бізнес-плани на участь у конкурсі подали 83 
учасника.

Третій етап конкурсу -  засідання конкурсної комісії з визначення 
переможців Конкурсу. Відповідно до Положення конкурсна комісія 
визначала відповідність проектів наступним критеріям: оригінальність 
та обґрунтованість ідеї, наявність фінансово-економічного 
обґрунтування бізнес-плану, обсяг прибутку та рентабельність 
виробництва (надання послуг), кількість робочих місць, які планується 
створити, рівень середньомісячної заробітної плати працівників, 
обсяг надходжень до бюджету від сплати податків, зборів та інші.

Кожен проект після розгляду було оцінено за бальною системою 
кожним членом комісії. За результатами засідання конкурсна комісія 
визначила 36 переможців, які отримали фінансову підтримку на 
реалізацію бізнес-планів в розмірі від 10 до 70 тисяч гривень у різних 
сферах діяльності -  майстерня подільської кераміки, кузня -  шоу, 
фотостудія, естетичне виховання, харчування дітей в сільських 
школах, виготовлення медових міксів, грумінг (перукарня для тварин), 
вирощування часнику, ягід, лікарських трав, дизайн та виготовлення 
меблів, целюлозних утеплювачів та виробництво електричної енергії - 
альтернативна сонячна енергетика.

Реалізація проектів, яким надано підтримку в рамках даного 
конкурсу, забезпечує створення в області біля 100 нових робочих 
місць. Загальна вартість бізнес-планів становить понад 9,3 млн.грн. в 
т.ч. 1,4 млн.грн. (15%) кошти обласного бюджету.

У 2018 році на виконання заходу використано кошти обласного 
бюджету в сумі 1 499,78 тис.грн., із яких 1,400 тис.грн.- гранти на 
реалізацію власної бізнес-ідеї та розвиток власної справи громадянам 
та розширення бізнесу підприємцями-початківцями.
______99,78 тис.грн - на організацію та проведенпя конкурсу бізнес-



планів для гіідприємців-початківців (стартапи).

2 Щорічне
проведення «Тижня 
підприємництва» 
проведення 
конкурсу «Бізнес- 
еліта Поділля»

Організувати та 
провести щорічний 
Регіональний конкурс 
«Бізнес-еліта 
Поділля». Видати XV 
бюлетень «Бізнес-еліта 
Поділля».
На виконання заходу 
виділено кошти 
обласного бюджету в 
сумі 65,0 тис.грн.

Організація та проведення 
щорічного Регіонального 
конкурсу «Бізнес-еліта 
Поділля». Видання XV 
бюлетеня «Бізнес-еліта 
Поділля».

Організовано та проведено XV щорічний конкурс «Бізнес-еліта 
Поділля», видано бюлетень, до якого увійшла інформація про 
переможців та лауреатів конкурсу у семи номінаціях в різних галузях 
виробництва («Компанія лідер», «Відкриття року», «Наша марка», 
«Стабільність», «Відродження», «Якість», «Благодійність»);

Урочисте нагородження лауреатів конкурсу проведено 16 
листопада 2018 року.

На виконання заходу використано кошти обласного бюджету в 
сумі 65,0 тис.грн.

3 Сприяння
професійному
навчанню
потенційних та 
діючих 
підприємців 
основам бізнес- 
планування та 
ведення
підприємницької
діяльності

Організувати та 
провести цільові 
навчальні семінари та 
тренінги.
На виконання заходу 
виділено кошти 
обласного бюджету в 
сумі 120,0 тис.грн.

Організація та проведення 
цільових навчальних 
семінарів та тренінгів (в 
тому числі в районах 
області) для суб’єктів 
малого та середнього 
підприємництва з 
актуальних питань 
організації та розвитку 
бізнесу.

В рамках виконання Плану дій реалізації Стратегії МСП 
оголошено конкурс виконавців на проведення навчальних семінарів 
(тренінгів) (в тому числі в районах області) для суб’єктів малого та 
середнього підприємництва з актуальних питань організації та 
розвитку бізнесу. Документи на участь у конкурсі подали 3 громадські 
організації на різні актуальні теми.

Протягом жовтня-листопада 2018 року проведено 20 навчальних 
семінарів-тренінгів за напрямками маркетингова діяльність, 
забезпечення кваліфікованими кадрами, перевірки бізнесу, написання 
бізнес-планів, зовнішньоекономічна діяльність, енергоефективність, 
менеджмент. А саме, Установа Агенція регіонального розвитку 
Вінницької області провела 2 семінари на теми: «Як продавати 
дорожче ніж у конкурентів і не витрачати прибутків» та «Побудова 
бізнес-процесів», Громадська організація «Вінницький Бізнес Клуб» 
провели 3 семінари на теми: «Забезпечення професійними кадрами та 
співпраця бізнесу з ВНЗ, технікумами та училищами», «Проблематика 
та актуальні питання щодо перевірок бізнесу в умовах мораторію 
органами виконавчої влади» та «Розробка та написання успішного та 
дієвого бізнес-плану в умовах сучасних ринкових відносин», 
Вінницьке регіональне відділення Українського союзу промисловців та 
підприємців Центр енергоефективних технологій провели в районах 
області 15 семінарів з енергоефективності для підприємців у 
відповідності до вимог СС.

Участь у семінарах прийняли понад 450 учасників.
На виконання заходу використано кошти обласного бюджету в сумі 
120,0 титс.грн.



4 Щорічне
проведення
«Тижня
підприємництва»,

Організувати та 
провести заходи по 
відзначенню Дня 
підприємця в області. 
На виконання заходу 
виділено кошти 
обласного бюджету в 
сумі 5,0 тис.гри

Організація та проведення 
заходів по відзначенню 
Дня підприємця в області.

Проведено заходи по відзначенню Дня підприємця в області. 39 
представників малого та середнього підприємництва нагороджені 
почесними грамотами облдержадміністрації та обласної Ради. На 
проведення заходу було використано кошти обласного бюджету в сумі 
5,0 тис.грн.

5 Організація та
проведення
«ярмарків
кредитів»
галузевого
спрямування

Організувати та 
провести «ярмарок 
кредитів» галузевого 
спрямування. На 
виконання заходу 
виділено кошти 
обласного бюджету в 
сумі 30,0 тис.грн.

Організація та проведення 
«ярмарку кредитів» 
галузевого спрямування.

3 метою активізації діяльності малого та середнього бізнесу та 
інформування про доступні кредитні ресурси 13 грудня 2018 року 
проведено «ярмарок кредитів галузевого спрямування». Метою заходу 
було сприяння побудові стабільного зростаючого бізнесу за рахунок 
ефективного використання знань щодо ринку фінансових послуг, 
майбутніх цін та змін на аграрному ринку для досягнення 
максимального ефекту, як за рахунок планування культур та грошових 
потоків так і за рахунок контрактування на вигідних умовах, у тому 
числі за допомогою аграрних розписок, як гнучкого, простого у 
використанні та доступного фінансового інструменту. В рамках заходу 
було створено комунікативне середовище для підприємців та 
представників банківських установ. Банківськими установами 
проведено презентації своїх кредитних портфелів для малого та 
середнього підприємництва. Представлено успішні практики залучення 
кредитних ресурсів для розвитку власного бізнесу. Участь у заході 
прийняли 60 представників малого та середнього бізнесу та 
банківських установ. На проведення заходу було використано кошти 
обласного бюджету в сумі 30,0 тис.грн.

_____ ________ ____________ ___________________

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Затверджено
програмою

Викопано Рівень виконання до 
затвердженого 
програмою (%)

1 2 3 4 5 6 7
1. Показники продукту
1.1 Кількість суб’єктів підприємництва, 
яким планується надати фінансову 
підтримку

Од. Протокол рішення 
конкурсної комісії 25 36 144

1.2 Кількість заходів з реалізації Плану Од. Стратегія розвитку



дій Стратегії розвитку малого та 
середнього підприємництва Вінницької 
області на період до 2020 року, що 
фінансуються за кошти обласного 
бюджету

малого та середнього 
підприємництва 
Вінницької області на 
період до 2020 року

10 26 260

2. Показники ефективності
2.1 Середній обсяг фінансової 
підтримки одному суб’єкту 
підприємництва

Тис. грн Розрахунок 56,0
38,9

(від 10 тис. грн. -  
до 70 тис. грн.)

69,5

2.2 Середній обсяг витрат на виконання 
одного заходу Тис. грн Розрахунок 40,0 12,3 30,8
3.Показники якості
3.1 Темп зростання кількості заходів з 
реалізації програми сприяння розвитку 
малого і середнього підприємництва до 
минулого року

% Розрахунок 100 260 X

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою (по кожному 
показнику)

Середній обсяг фінансової підтримки одному суб’єкту підприємництва на 30,5% менше від 
запланованих, що пояснюється збільшенням на 44% кількості суб’єктів підприємництва, яким надано 
фінансову підтримку.

3. Аналітичний описовий звіт

У 2018 році на розвиток та підтримку підприємництва в рамках виконання Плану дій реалізації Стратегії розвитку малого та 
середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року використано кошти обласного бюджету в сумі 1 719,78 тис.грн., а 
саме: на конкурсних засадах надано фінансову підтримку 36 підприємцям-початківцям (стартапам) 1,4 млн.грн; організовано та проведено 
конкурс бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) - 99,78 тис. грн.; організовано та проведено заходи до Дня підприємця в області 
-  5,0 тис.грн; організовано та проведено ярмарок кредитів галузевого спрямування -  30,0 тис.грн; організовано та проведено 20 навчальних 
семінарів-тренінгів -  120,0 тис.грн.; організовано та проведено щорічний конкурс «Бізнес-еліта Поділля» та видано XV бюлетень «Бізнес- 
Еліта Поділля» - 65,0 тис.грн..

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 17 квітня 2018 року № 315 «Про затвердження Положення про організацію та 
проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи)» та в рамках Плану дій реалізації Стратегії МСП запроваджено 
механізм надання на конкурсних засадах грантів з обласного бюджету на започаткування власної справи громадянам та на розвиток бізнесу 
підприємцям-початківцям. Проведено конкурс бізнес-планів (стартапів).

Відповідно до Положення учасниками Конкурсу бізнес-планів могли бути: юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які 
зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність у Вінницькій області не більше двох років та громадяни України віком від 18 років, 
зареєстровані у Вінницькій області і мають намір розпочати підприємницьку діяльність. Розгляд бізнес-планів та встановлення суми грантів 
забезпечувалось конкурсною комісією. Розміри грантів від 50 до 100 тис.грн., особлива увага буде приділятись підтримці підприємців у



сільській місцевості.
Відповідно до Положення та дії 1.1.2 цілі II «Забезпечити надання на конкурсних засадах фінансової підтримки суб’єктам малого та 
середнього підприємництва, в тому числі підприємцям-початківцям (стартапи)» Плану дій реалізації Стратегії розвитку малого та 
середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року у травні 2018 року Департаментом, як головним розпорядником 
коштів обласного бюджету передбачених на підтримку малого і середнього підприємництва оголошено конкурс на виконавця (виконавчого 
адміністратора) з організації та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи). Оголошення про проведення 
конкурсу було розміщено на сайті облдержадміністрації www.vin.gov.ua в розділі «Новини та оголошення/оголошення» та на сайті 
Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації www.dmsrr.gov.ua.

Проведено засідання комісії з конкурсного відбору виконавців заходів Плану дій реалізації Стратегії розвитку малого та середнього 
підприємництва Вінницької області на період до 2020 року. Відповідно до Положення про організацію та проведення конкурсу бізнес-планів 
для підприємців-початківців (стартапи) -  виконавчим адміністратором було визначено «Вінницьку обласну громадську організацію «Спілку 
підприємців «СТІНА» та оголошено конкурс бізнес-планів. З 1 червня по 13 липня 2018 року проводився перший етап конкурсу -  
популяризація конкурсу та он-лайн реєстрація заявки учасників.

Оголошення про проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) було розміщено на сайті 
облдержадміністрації (www.vin.gov.ua) в розділі «Новини та оголошення»/«Оголошення». З метою більш ширшого залучення громадян 
Вінницької області та суб’єктів господарювання до участі у конкурсі інформацію про проведення конкурсу було направлено 
райдержадміністраціям, виконкомам міст обласного значення, ОТГ. Також оголошення про проведення конкурсу було розміщено на власних 
веб-сайтах РДА, висвітлено в місцевих засобах масової інформації та розповсюджено серед можливих зацікавлених сторін шляхом 
електронної розсилки (понад 250 абонентів).

Он-лайн реєстрація заявки на участь у Конкурсі була запроваджена на сайті Виконавчого адміністратора stina.org.иа/проекти. За 
результатами першого етапу конкурсу на участь у Конкурсі подали заявки 104 учасника: 38 -  суб’єктів підприємницької діяльності та 66 
громадян Вінницької області, що мають намір розпочати підприємницьку діяльність.

З 16 липня по 10 серпня 2018 року проводився другий етап конкурсу - проведення семінарів-консультацій для учасників Конкурсу з 
підготовки, написання та оформлення бізнес-планів та подача бізнес-планів учасників для участі у конкурсі. За результатами другого етапу 
свої бізнес-плани на участь у конкурсі подали 83 учасника.

Третій етап конкурсу -  засідання конкурсної комісії з визначення переможців Конкурсу. Відповідно до Положення конкурсна комісія 
визначала відповідність проектів наступним критеріям: оригінальність та обґрунтованість ідеї, наявність фінансово-економічного 
обґрунтування бізнес-плану, обсяг прибутку та рентабельність виробництва (надання послуг), кількість робочих місць, які планується 
створити, рівень середньомісячної заробітної плати працівників, обсяг надходжень до бюджету від сплати податків, зборів та інші.

Кожен проект після розгляду було оцінено за бальною системою кожним членом комісії. За результатами засідання конкурсна комісія 
визначила 36 переможців, які отримали фінансову підтримку на реалізацію бізнес-планів в розмірі від 10 до 70 тисяч гривень у різних сферах 
діяльності -  майстерня подільської кераміки, кузня -  шоу, фотостудія, естетичне виховання, харчування дітей в сільських школах, 
виготовлення медових міксів, грумінг (перукарня для тварин), вирощування часнику, ягід, лікарських трав, дизайн та виготовлення меблів, 
целюлозних утеплювачів та виробництво електричної енергії - альтернативна сонячна енергетика.

Реалізація проектів, яким надано підтримку в рамках даного конкурсу, забезпечує створення в області біля 100 нових робочих місць. 
Загальна вартість бізнес-планів становить понад 9,3 млн.грн. в т.ч. 1,4 млн.грн. (15%) кошти обласного бюджету.

З метою відзначення важливої ролі малого і середнього бізнесу в соціально-економічному розвитку області та популяризації досягнень
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підприємницької діяльності, а також покращення іміджу підприємництва та заохочення широких верств населення до відкриття та ведення 
власної справи на виконання дії 2.3.1 цілі IV «Організувати та провести конкурс «Бізнес-еліта Поділля»» Плану дій реалізації Стратегії 
розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року було прийнято розпорядження голови 
облдержадміністрації від 26 лютого 2018 року № 151 «Про проведення щорічного Регіонального конкурсу «Бізнес-еліта Поділля»». 
Відповідно до розпорядження збір інформації про учасників конкурсу здійснювала Вінницька обласна громадська організація 
«Регіональний центр підприємництва». Урочисте нагородження лауреатів конкурсу за номінаціями «Вершина лідерства», «Компанія-лідер», 
«Надійність», «Якість», «Стабільність», «Довіра», «Наша марка» проведено 16 листопада 2018 року. Видано XV бюлетень «Бізнес-еліта 
Поділля».

З метою посилення управлінської спроможності підприємців та сприяння професійному навчанню потенційних та діючих 
підприємців основам бізнес-планування та ведення підприємницької діяльності в рамках виконання Плану дій реалізації Стратегії МСП 
оголошено конкурс виконавців на проведення навчальних семінарів (тренінгів) (в тому числі в районах області) для суб’єктів малого та 
середнього підприємництва з актуальних питань організації та розвитку бізнесу. Документи на участь у конкурсі подали 3 громадські 
організації на різні актуальні теми. Проведено засідання комісії з конкурсного відбору виконавців заходів Плану дій реалізації 
Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року та визначено переможців конкурсу. 
Протягом жовтня-листопада 2018 року проведено 20 навчальних семінарів-тренінгів за напрямками маркетингова діяльність, забезпечення 
кваліфікованими кадрами, перевірки бізнесу, написання бізнес-планів, зовнішньоекономічна діяльність, енергоефективність, менеджмент. 
Участь у семінарах прийняли понад 450 учасників.

На виконання дії 2.3.1. Цілі IV «Організувати проведення до Дня підприємця щорічних заходів» Плану дій реалізації Стратегії 
розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року організовано та проведено заходи по відзначенню 
Дня підприємця в області. 39 представників малого та середнього підприємництва нагороджені почесними грамотами облдержадміністрації 
та обласної Ради.

На виконання дії 1.1.4. Цілі II «Організація та проведення «ярмарків кредитів» галузевого спрямування» Плану дій реалізації Стратегії 
розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року Департаментом, як головним розпорядником 
коштів обласного бюджету передбачених на підтримку малого і середнього підприємництва оголошено конкурс на виконавця з 
організації та проведення «ярмарку кредитів» галузевого спрямування. Оголошення про проведення конкурсу було розміщено на сайті 
облдержадміністрації www.vin.Rov.ua в розділі «Новини та оголошення/оголошення» та на сайті Департаменту міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації www.dmsrr.gov.ua.

Проведено засідання комісії з конкурсного відбору виконавців заходів Плану дій реалізації Стратегії розвитку малого та середнього 
підприємництва Вінницької області на період до 2020 року та визначено виконавця заходу -  Установа Агенція регіонального економічного 
розвитку Вінницької області. З метою активізації діяльності малого та середнього бізнесу та інформування про доступні кредитні ресурси 13 
грудня 2018 року проведено «ярмарок кредитів галузевого спрямування». Метою заходу було сприяння побудові стабільного зростаючого 
бізнесу за рахунок ефективного використання знань щодо ринку фінансових послуг, майбутніх цін та змін на аграрному ринку для 
досягнення максимального ефекту, як за рахунок планування культур та грошових потоків так і за рахунок контрактування на вигідних 
умовах, у тому числі за допомогою аграрних розписок, як гнучкого, простого у використанні та доступного фінансового інструменту. В 
рамках заходу було створено комунікативне середовище для підприємців та представників банківських установ. Банківськими установами 
проведено презентації своїх кредитних портфелів для малого та середнього підприємництва. Представлено успішні практики залучення 
кредитних ресурсів для розвитку власного бізнесу. Участь у заході прийняли 60 представників малого та середнього бізнесу та банківських
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установ.
Заданими органів статистики у 2017 році кількість суб’єктів малого бізнесу у порівнянні з 2016 роком зменшилась на 8,1% і становить 

68 433 одиниці. Кількість малих підприємств у порівнянні з 2016 роком збільшилась на 6,8% або на 552 одиниці і становить 8 706 одиниць.
На малих підприємствах зайнято 51 375 осіб або 35,6% від загальної кількості зайнятих в малому бізнесі області. Кількість зайнятих на 

малих підприємствах в порівнянні з 2016 роком збільшилась на 0,2%. В середньому на одному малому підприємстві зайнято майже 6 осіб.
Питома вага в загальному обсязі реалізованої продукції суб’єктами малого бізнесу області становить 37,4%.
За даними моніторингу протягом 2018 року в області започаткували діяльність 11759 новостворених суб’єктів господарювання, що на 

2,8% менше ніж у 2017 році, із яких 1334 -  юридичних осіб (на 1,9% більше) та 10425 -  фізичних осіб-підприємців (на 3,3% менше).
Одночасно припинили господарську діяльність 11167 суб’єктів господарювання (339 -  юридичних осіб та 10828 -  фізичних осіб- 

підприємців), що на 44,3% менше ніж у 2017 році.
У 2018 році спостерігається позитивний баланс новостворених і скасованих суб’єктів господарювання + 592 одиниці за рахунок 

збільшення кількості новостворених юридичних осіб.
У 2018 році Вінницька область визнана найкомфортнішим регіоном за легкістю ведення бізнесу за результатами опитування 

вітчизняних підприємців, яке проводили Офіс ефективного регулювання (ВІШО) та Спілка Українських підприємців (СУП) в рейтингу 
«К ^іоп аЮ о^В изіп езз 2018» в основу якого покладено методологію Світового банку.

Уповноважена особа головного 
розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби

___МЕРЕЖКО В.М _
(Прізвище та ініціали)
___ПОРХУН А.М.___
(Прізвище та ініціали)
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Організація та 
проведення 
ярмарку кредитів 
галузевого 
спрямування

30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00

Організація та 
проведення 
щорічного конкурсу 
Бізнес-еліта Поділля

65,00 0,00 65,00 65,00 0,00 0,00

Організація та
проведення
цільових
навчальних
семінарів та
тренінгів

120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00

Організація та 
проведення 
інформаційної 
кампанії з
просування товарів 
та послуг, 
вироблених 
підприємтвами 
Вінницької області, 
в тому числі через 
відповідне 
брендування 
продукції 
(створення та 
просування бренду 
"Вінницьке

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 захід не проводився через 
відсутность пропозицій

Організація та 
проведення В2В 
зустрічей для 
підприємців 3 
метою
налагодження 
логістичних зв'язків 
та створення 
ланцюгів 
просування 
товарів,передусім в 
сільськогосподарські 
й галузі

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 захід не проводився через 
відсутность пропозицій

Керівник фінансової служби
(підпйс)

ПОРХУН А.М. 
(Прізвище та ініціали)


