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на № 207-07-37 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) 
надсилаємо інформацію про виконання Програми економічного і соціального 
розвитку Вінницької області на 2017 рік, затвердженої рішенням 13 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року №220, та Регіональної програми 
розвитку малого і середнього підприємництва на 2017 рік, затвердженої рішенням 
13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року №225 (додається).

Додатки:
«Додаток 2. Інформація про виконання Програми економічного і соціального 

розвитку Вінницької області на 2017 рік» на 14 арк.;
«Додаток 2. Інформація про виконання Регіональної програми розвитку 

малого і середнього підприємництва на 2017 рік» на 7 арк.;
«Додаток 3. Фінансування Програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької області на 2017 рік» на 1 арк.;
«Додаток 3. Фінансування Регіональної 

середнього підприємництва на 2017 рік» на 1 арк.;
ірограми розвитку малого
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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 ПРОГРАМИ ЗА 2017 РІК

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

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

Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017 рік, затверджена рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 
2016 р о к у  № 225
(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 Забезпечити
спрямування частини 
коштів, виділених 3 
обласного бюджету на 
підтримку малого і 
середнього 
підприємництва, 
щорічно на часткове 
відшкодування 
відсоткових ставок за

На конкурсних засадах 
надати часткове 
відшкодування 
відсоткових ставок за 
кредитами, залученими на 
реалізацію інвестиційних 
проектів суб’єктам малого 
і середнього 
підприємництва. На 
виконання заходу виділено

Забезпечено спрямування 
коштів на часткове 
відшкодування відсоткових 
ставок за кредитами, 
залученими суб’єктами 
малого і середнього 
підприємництва для 
реалізації інвестиційних 
проектів

Порядок часткового відшкодування відсоткових ставок за 
кредитами залученими на реалізацію інвестиційних проектів 
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 надавалась в розмірі 100% 
облікової ставки НБУ, яка діяла на 1 січня поточного 
бюджетного року (14%), але не більше 100 тис. грн. одному 
суб’єкту підприємництва протягом одного бюджетного року.

( (



кредитами, залученими 
суб’єктами малого і 
середнього
підприємництва для 
реалізації інвестиційних 
проектів

кошти обласного бюджету 
в сумі 1500,0 тис.грн.

В рамках заходу було проведено 3 етапи конкурсного відбору 
проектів на часткове відшкодування відсоткових ставок за 
кредитами залученими суб’єктами малого і середнього 
підприєництва. Протягом проведення конкурсу Агенція 
регіонального розвитку Вінницької області здійснювала 
організаційне забезпечення конкурсного відбору проектів, 
прийом документів, консультування бажаючих взяти участь у 
конкурсі, готувала документи на розгляд конкурсної комісії, 
договори для підписання з переможцями та банками. На 
конкурсний відбір подали документи 21 суб’єкт 
господарювання. За результатами конкурсного відбору було 
відібрано 15 переможців, які отримали фінансову підтримку в 
розмірі від 10,5 до 100,0 тис.грн на загальну понад 974,4 тис. грн. 
В результаті реалізації інвестиційних проектів в області буде 
створено понад 91 робоче місце. В рамках виконання заходу 
використано кошти обласного бюджету на суму 993,8 тис.грн.

2 Організація та 
проведення конкурсу 
бізнес-планів для 
підприємців-початківців 
(стартапи)

На конкурсних засадах 
надати фінансову 
підтримку підприємцям- 
початківцям (стартапам). 
На виконання заходу 
виділено кошти обласного 
бюджету в сумі 300,0 
тис.грн.

Організовано та проведено 
конкурс бізнес-планів для 
підприємців-початківців 
(стартапи)

Положення про організацію та проведення конкурсу бізнес- 
планів для підприємців-початківців (стартапи) затверджено 
розпорядженням голови облдержадміністрації від 31 липня 2017 
року № 539, зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у Вінницькій області від 09 серпня 2017 року 
№98/1436.
Відповідно до Положення та пункту 5 підрозділу II «Організація 
та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців- 
початківців (стартапи)» заходів Регіональної програми розвитку 
малого і середнього підприємництва на 2017 рік у серпні-вересні 
2017 року Департаментом проведено конкурсний відбір 
пропозицій та проектів для відбору виконавчого адміністратора 
конкурсу . До розгляду конкурсної комісії надійшли 2 проектні 
пропозиції по реалізації заходів: від Агенції регіонального 
розвитку Вінницької області та Наукового парку «ДонНУ- 
Поділля». Після детального розгляду та обговорення проектних 
заявок конкурсною комісією було підтримано пропозицію 
Агенції регіонального розвитку Вінницької області. Відповідно, 
Агенція виступала Виконавчим адміністратором конкурсу. 
Конкурс проводився у два етапи: перший етап -прийом онлайн- 
заявок учасників; підготовка та подача бізнес-планів учасників 
для участі у конкурсі; другий етап - розгляд та оцінка бізнес- 
планів конкурсною комісією.
Надано 35 консультацій бажаючим взяти участь у конкурсі,



проведено он-лайн реєстрацію заявок.
В рамках проведення Конкурсу проведено 2 семінари- 
консультації щодо написання бізнес-планів. Участь у семінарах 
взяли 19 учасників.
На розгляд конкурсної комісії подано 13 бізнес-планів. На 
засідання конкурсної комісії були запрошені представники 
малого і середнього підприємництва, які презентували проекти 
та надали відповіді на запитання членів комісії. Відповідно до 
Положення про організацію та проведення конкурсу бізнес- 
планів для підприємців-початківців (стартапи) конкурсна комісія 
визначала відповідність проектів наступним критеріям: 
оригінальність та обґрунтованість ідеї, презентація бізнес-плану 
учасником, наявність фінансово-економічного обґрунтування, 
обсяг прибутку та рентабельність виробництва (послуг), 
кількість додаткових робочих місць, які планується створити, 
обсяг надходжень до бюджету від сплати податків та інші. 
Кожен проект після розгляду було оцінено за бальною системою 
кожним членом комісії. За результатами засідання конкурсна 
комісія визначила 7 переможців, які отримали фінансову 
підтримку на реалізацію своїх бізнес-планів в розмірі від 33 до 
50 тисяч гривень. Всім учасникам було вручено Сертифікати із 
зазначенням суми фінансової підтримки кожного бізнес-плану. 
Загальна сума фінансової підтримки складає 284 тис. грн. 
Реалізація проектів, яким надано підтримку в рамках даного 
конкурсу, забезпечує створення в області 16 нових робочих 
місць. В рамках виконання заходу використано кошти 
обласного бюджету на суму 300,0 тис.грн.

3 Організація та 
проведення 
інформаційно- 
консультативних, 
тематичних семінарів з 
актуальних питань 
ведення бізнесу

Організувати та провести 2 
тематичних, інформаційно- 
консультативних семінари 
з актуальних питань 
ведення бізнесу. На 
виконання заходу виділено 
кошти обласного бюджету 
в сумі 50,0 тис.грн.

Організовано та проведено 
2 інформаційно- 
консультативних , 
тематичних семінари з 
актуальних питань ведення 
бізнесу

3 метою створення конкурентного середовища та прозорого 
використання коштів при виконанні заходу Програми 
Департаментом для визначення виконавців семінарів було 
оголошено конкурсний відбір проектів та пропозицій. До 
Департаменту у визначений термін надійшло 3 пропозиції. 
Після детального розгляду та обговорення поданих пропозицій 
конкурсна комісія обрала виконавців заходу.
Громадська організація «Вінницька обласна організація спілка 
підприємців «Стіна» 16 листопада 2017 року у конференц-залі 
Галереї XXI організувала та провела інформаційно- 
консультативний семінар на тему: «Загальні рекомендації 
суб’єктам підприємництва під час проведення перевірок 
контролюючими органами». Під час заходу експерти спілки



поінформували слухачів про зміни у чинному законодавстві 
щодо процедур, термінів та формату проведення перевірок 
органами нагляду та контролю. Також було розглянуто 
практичні питання щодо нормативного забезпечення дій 
бізнесу по взаємодії під час проведення перевірок. В рамках 
виконання заходу використано кошти обласного бюджету в сумі 
24,9 тис.грн
Громадська організація «Вінницький Бізнес Клуб» 2 листопада 
2017 року у Вінницькому національному технічному університеті 
організувала та провела інформаційний семінар на тему «Стратегія 
присутності малого і середнього бізнесу в Інтернеті». В рамках 
семінару експерти висвітлили теми проектування та просування 
сайтів, формування їх інформаційно-сервісного наповнення, 
сутності маркетингу в Інтернеті, контекстної реклами, поняття 
інформаційної безпеки та взаємодії при загрозах та масових 
кібератаках. В рамках виконання заходу використано кошти 
обласного бюджету в сумі 23,2 тис.грн.
У семінарах прийняли участь біля 100 представників малого та 
середнього підприємництва.

4 Організація та 
проведення заходів по 
відзначенню Дня 
підприємця в області

Організувати та провести 
заходи до Дня підприємця 
в області. На виконання 
заходів виділені кошти 
обласного бюджету в сумі 
5,0 тис.грн.

Організовано та проведено 
заходи по відзначенню Дня 
підприємця в області

Організовано та проведено заходи до Дня підприємця, 39 
найкращих підприємців області були нагороджені почесними 
грамотами облдержадміністрації та обласної Ради. В рамках 
виконання заходу використано кошти обласного бюджету в сумі 
5,0 тис.грн.

5 Організація та 
проведення щорічного 
конкурсу «Бізнес-еліта 
Поділля»

Організувати та провести 
щорічний конкурс «Бізнес- 
еліта Поділля». Видати 
XIV бюлетень «Бізнес- 
еліта Поділля». На 
виконання заходу виділені 
кошти обласного бюджету 
в сумі 20,0 тис.грн.

Організовано та проведено 
щорічний Регіональний 
конкурс «Бізнес-еліта 
Поділля»

Організовано та проведено щорічний Регіональний конкурс 
«Бізнес-еліта Поділля». Дипломи у семи номінаціях в різних 
галузях виробництва («Вершина лідерства», «Компанія-лідер», 
«Надійність», «Якість», «Стабільність», «Довіра», «Наша 
марка») отримали 120 переможців та лауреатів конкурсу 
«Бізнес-еліта Поділля». Видано XIV бюлетень «Бізнес-еліта 
Поділля». В рамках виконання заходу використано кошти 
обласного бюджету в сумі 20,0 тис.грн.

6 Сприяти діяльності 
роботи Регіональної 
ради підприємців при 
облдержадміністрації та 
інституції бізнес- 
омбудсмена. Надати

Забезпечити належні умови 
роботи Регіональної ради 
підприємців при 
облдержадміністрації. На 
виконання заходу виділені 
кошти обласного бюджету

Надано фінансову 
підтримку управлінню 
спільної комунальної 
власності територіальних 
громад Вінницької області 
для покриття витрат,

Забезпечено належні умови роботи Регіональної ради 
підприємців при облдержадміністрації, в тому числі забезпечено 
приміщенням в адміністративному будинку по вул. Театральна, 
14, послугами телефонного зв’язку та Інтернету -  60,0 тис.грн.

Протягом 2017 року проведено 8 засідань регіональної ради 
підприємців при облдержадміністрації, на яких розглядались 6



фінансову підтримку 
управлінню спільної 
комунальної власності 
територіальних громад 
Вінницької області для 
покриття витрат,
пов’язаних з створенням 
належних 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 
облдержадміністрації

в сумі 60,0 тис.грн. пов язаних з створенням 
належних умов для роботи 
Регіональної ради
підприємців при
облдержадміністрації

звернень від підприємців та приинято відповідні рішення з цих 
питань.

Протягом 2017 року до інституції бізнес-омбудсмена 
надійшло на розгляд 32 звернення від суб’єктів 
господарювання: із яких 6 було вирішено на користь 
підприємців та 22 у роботі.

Проведено 206 індивідуальних та телефонних 
консультації.

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.

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано 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 30 22 73,3

1.2 Кількість заходів з реалізації 
програми сприяння розвитку малого та 
середнього підприємництва

Од. Регіональна 
програма розвитку 
малого і середнього 
підприємництва на 
2017 рік

6 6 100,0

2.Показники ефективності

( (



2.1 Середній обсяг фінансової 
підтримки одному суб’єкту 
підприємництва

Тис.грн Розрахунок 60,0 58,1 96,8

2.2 Середній обсяг витрат на виконання 
одного заходу Тис.грн Розрахунок

33,3 29,7 89,1

3.Показники якості
3.1 Темп зростання кількості заходів з 
реалізації програми сприяння розвитку 
малого і середнього підприємництва до 
минулого року

% Розрахунок 100,0 100,0 100,0

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

У зв’язку із відсутністю претендентів на отримання фінансової підтримки використано 71% 
коштів обласного бюджету від запланованих.

3. Аналітичний описовий звіт щодо:
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:
- організовано та проведено 3 етапи конкурсного відбору проектів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами залученими суб’єктами 
малого і середнього підприємництва. На конкурсний відбір подали документи 21 суб’єкт господарювання. Визначено 15 переможців, які отримали 
підтримку в розмірі від 10,5 до 100 тис.грн. на загальну суму понад 974,4 тис.грн. В результаті реалізації проектів переможців передбачається створення 
91 робочого місця. Загальний обсяг залучених кредитних ресурсів на реалізацію проектів становить понад 18,4 млн.грн.;
- організовано та проведено конкурс бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи). В рамках проведення конкурсу бізнес-планів проведено 2 
семінари-консультації щодо написання бізнес-планів. Участь у семінарах взяли 19 учасників. На конкурс бізнес-планів подали документи 13 учасників, з 
яких визначено 7 переможців. Безповоротну фінансову підтримку в розмірі від ЗО до 50 тис.грн. отримали стартапи у різних сферах діяльності, а саме: 
відновлення роботи мікроГЕС (ПП «Халаман П.М.» Тульчинський р-н, с.Клебань); організація і проведення шоу водної анімації (ФОП Веремєєнко О.М.); 
збут арт-продукції та супутніх послуг через інтернет (ПГО ГС «АКП ПІК-АРТ» - соціальне підприємство»); послуги вело-кав’ярні з розширеним меню 
(ФОП Зільберт О.Є.); створення бібліотеки іграшок (ФОП Шульга В.П.); надання послуг з перетяжки м’яких меблів (ФОП Верюханов О.В.); 
виготовлення поліграфічної продукції (ФОП Кушнір Ю.В.). Загальна сума фінансової підтримки становить 284 тис.грн. Передбачається створення 16 
нових робочих місць;
- 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.

На підтримку підприємництва з районних та міських бюджетів протягом 2017 року профінансовано кошти в сумі 681,3 тис.грн., з яких: 
632,0тис.грн -  на облаштування, придбання матеріально-технічного забезпечення та оновлення робочих місць в ЦНАП області, 46,2 тис.грн. - на 
проведення навчання для розробників регуляторних актів з питань здійснення регуляторної діяльності та 3,1 тис.грн -  на інформаційну підтримку та 
здійснення оприлюднення регуляторних актів.

За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття протягом 2017 року отримали 
одноразову виплату допомоги для організації підприємницької діяльності 64 особи в сумі 185,0 тис.грн.

За даними моніторингу у 2017 році започаткували діяльність 12094 новостворених суб’єкти господарювання, що на 45,6% більше порівняно з 2016 
роком, із яких 1309 -  юридичних осіб (на 7,2% менше) та 10785 -  фізичних осіб-підприємців (на 56,4% більше).

На виконання п.2 Пріоритету І заходів Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017 рік розроблено 
Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва ^нницької області на період до 2020 року, яка затверджена рішенням 27 сесії

___МЕРЕЖКО В.М.
(Прізвище та ініціали)
___ПОРХУН А.М.__
(Прізвище та ініціали)

обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 576.

Уповноважена особа головного 
розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби
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Додаток 2

Фінансування Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017 рік
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Всього

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення - головний бухгалтер


