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Про Регіональну програму розвитку 
малого і середнього п ідприємництва 
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На підставі У казу П резидента У країни від 05 березня 2015 року 

№  123/2015 «П ро утворення військово-цивільних адміністрацій», керуючись 

законами України «Про військово-цивільні адміністрації», «Про місцеві 

державні адміністрації» , «Про розвиток та держ авну підтримку малого і 

середнього п ідприємництва в Україні», враховую чи ріш ення колегії 

облдерж адміністрації від 04 червня 2015 року «П ро виконання Регіональної 

програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області 

на 2013-2014 роки та проект Регіональної програми розвитку малого і 

середнього п ідприємництва в Донецькій області на  2015-2016 роки»:

1. Затвердити Регіональну програму розвитку малого і середнього 

підприємництва в Д онецькій області на 2015-2016 роки (далі -  Програма), що 

додається.

2. Департаменту економіки облдерж адміністрації (Свинаренко):

1) щ оквартально здійсню вати моніторинг виконання заходів Програми та 

не менш е як один раз на рік інформувати облдерж адміністрацію  про виконання 

Програми;
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2) за пропозиціями відповідальних структурних підрозділів 

облдержадміністрації, територіальних органів  мін істерств та інших 

центральних органів виконавчої влади у встановленому порядку готувати 

проекти розпорядж ень голови облдержадміністрації, керівника обласної 

в ійськово-цивільної адміністрації щ одо внесення змін до Програми.

3. Виконавчим  органам міських рад, райдерж адміністраціям , структурним 

підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади, іншим виконавцям заходів 

Програми забезпечити:

1) виконання заходів Програми;

2) щ оквартальне, до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, 

надання інформації про виконання заходів П рограми департаменту економіки 

облдержадміністрації.

4. К оординацію  роботи щодо виконання розпорядж ення покласти на 

департамент економіки облдержадміністрації, контроль -  на заступника голови 

облдерж адміністрації Л аврика В.О.

Голова облдерж адміністраї 
керівник обласної військов 
цивільної адміністрації О.Т. Кіхтенко



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації
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ПАСПОРТ  
регіональної програми

1. Назва
Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій 
області на 2015-2016 роки.

2. Ініціатор розроблення програми
Донецька обласна державна адміністрація.

3. Підстава для розроблення
Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні».

4. Розробник програми
Департамент економіки облдержадміністрації.

5. Співрозробники програми
Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та 
інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, виконавчі органи 
міських рад, Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по 
Донецькій області», комунальне підприємство «Донецький обласний координаційний 
центр підтримки підприємництва», Донецька торгово-промислова палата, громадські 
об'єднання підприємців.

6. Відповідальний виконавець програми
Донецька обласна державна адміністрація.

7. Учасники програми
Донецька обласна державна адміністрація, обласна військово-цивільна адміністрація, 
структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та 
інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, виконавчі органи 
міських рад, органи місцевого самоврядування, вищі навчальні заклади області, 
Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій 
області». Донецька торгово-промислова палата, громадські об’єднання підприємців, 
підприємства, установи та організації, бізнес-асоціації.

8. Мета
Створення сприятливих умов для подальшого розвитку малого і середнього 
підприємництва, підвищення його ролі у вирішенні стратегічних завдань соціально- 
економічного розвитку регіону шляхом консолідації зусиль місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва, 
громадських організацій і об'єднань підприємців, забезпечення зайнятості населення, 
підвищення конкурентоспроможності продукції малих і середніх підприємств.

9. Термін реалізації програми
2015 -2016 роки.

10. Етапи виконання

11. Загальні обсяги фінансування _________________  тис.грн.
п.п. Джерела фінансування Усього в тому числі:

2015 рік 2016 рік
1 Державний бюджет - - -

2 Обласний бюджет 765,2 355,9 409,3
3 Місцевий бюджет - - -
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4 Інші кошти - - -

Усього: 765,2 355,9 409,3

12. Кількісні та якісні критерії ефективності

Реалізація Програми буде сприяти поступовому збільшенню питомої ваги 
зайнятих у малому та середньому бізнесі в загальному обсязі працездатного населення 
області, створенню нових робочих місць, зменшенню рівня безробіття та зниженню 
соціальної напруженості у регіоні, підвищенню рівня доходів у цьому секторі економіки 
до середнього значення показника по області, створенню сприятливого середовища для 
розвитку конкуренції, підвищенню ефективності підготовки, перепідготовки кадрів для 
сфери малого та середнього підприємництва, активізації інвестиційно-інноваційної 
діяльності малих та середніх підприємств та отриманню запланованих надходжень до 
бюджетів усіх рівнів.

У результаті реалізації заходів Програми очікується, що наприкінці 2016 року:
- кількість малих та середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення 

складе 56 одиниць;
- питома вага малих та середніх підприємств у загальному обсязі реалізованої в 

області продукції (товарів, послуг) збільшиться до 48,9 % ;
- чисельність працюючих на малих та середніх підприємствах складе

352.2 тис. осіб, кількість фізичних осіб-підприємців -  128,5 тис. осіб;
- надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності малого та середнього 

підприємництва складуть 3,8 млрд. грн.
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Вступ

Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій 
області на 2015-2016 роки (далі - Програма) розроблена департаментом економіки 
облдержадміністрації за участю структурних підрозділів облдержадміністрації, 
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, 
виконавчих органів міських рад, райдержадміністрацій, громадських об’єднань та спілок 
підприємців з урахуванням Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації 
регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, 
затверджених наказом Держпідприємництва України від 18.09.2012 № 44.

Підставою для розробки Програми є Закон України «Про розвиток та державну 
підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

Програму розроблено з урахуванням завдань та положень:
- Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього 

підприємництва на 2014-2024 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 28.08.2013 № 641-р;

- Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року;
- Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року;
- Регіональної стратегії розвитку малого та середнього бізнесу в Донецькій області 

на період до 2016 року;
- Законів України «Про Національну програму сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні» та «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності».



1. ХАРАКТЕРИСТИКА
Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва 

в Донецькій області на 2015-2016 роки

1. Загальна характеристика регіону:

Площа території (тис.км2) -  26,5

Кількість населення (тис. чол.)- 4320,4

Специфіка: - висока концентрація промислового виробництва з перевагою таких
галузей, як чорна металургія, вугільна промисловість, електроенергетика, 
машинобудування та металообробка;

- наявність територій з ознаками депресивності у зв’язку із закриттям 
містоутворюючих підприємств;

- наявність значної мінерально-сировинної бази;

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) - 11,0

2. Головний замовник програми 

Головний розробник програми

Співрозробники:

Донецька обласна державна адміністрація

Департамент економіки 
облдержадміністрації

• Виконавчі органи міських рад та 
райдержадміністрації

• Регіональний фонд підтримки 
підприємництва по Донецькій області

• Комунальне підприємство 
«Донецький обласний координаційний 
центр підтримки підприємництва»

• Суб’єкти інфраструктури підтримки 
підприємництва

• Громадські об’єднання підприємців та 
бізнес-асоціації

3. Мета Програми Створення сприятливих умов для 
розвитку малого і середнього 
підприємництва, підвищення його ролі у 
вирішенні стратегічних завдань соціально- 
економічного розвитку регіону шляхом 
консолідації зусиль місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, суб’єктів підприємництва, 
громадських організацій і об’єднань 
підприємців, забезпечення зайнятості 
населення, підвищення конкурентоспро
можності продукції малих і середніх 
підприємств.
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4. Перелік пріоритетних завдань 
Програми

•  Підвищення ефективності реалізації 
державної регуляторної політики.

•  Забезпечення участі суб’єктів 
підприємництва у здійсненні державної 
регуляторної політики.

•  Спрощення умов для ведення бізнесу.
•  Удосконалення державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської 
діяльності.

•  Підтримка суб’єктів господарювання, 
що здійснюють діяльність на території 
проведення АТО.

•  Залучення фінансово-кредитних 
ресурсів у сферу малого та середнього 
підприємництва.

•  Формування соціальних замовлень 
громад з метою залучення інвестицій.

•  Стимулювання інвестиційної та 
інноваційної активності у сфері малого та 
середнього підприємництва.

•  Залучення суб’єктів малого та 
середнього бізнесу до участі в національних 
та регіональних проектах.

•  Створення нових робочих місць.
•  Підвищення рівня соціальної 

відповідальності малого та середнього 
підприємництва.

•  Забезпечення ресурсної, інформаційної 
підтримки суб’єктів малого та середнього 
підприємництва.

•  Забезпечення підвищення 
кваліфікації та підготовки кадрів для сфери 
малого та середнього бізнесу.

•  Розвиток підприємницького 
потенціалу студентської молоді.

•  Створення умов для розвитку інфра
структури підтримки малого і середнього 
бізнесу.

5. Очікувані кінцеві результати від 
реалізації Програми в динаміці змін 
цільових показників:

Дані станом на 
початок дії Програми

Прогнозні 
показники 

на 01.01.2017

5.1. Кількість малих і середніх 
підприємств / кількість малих і 
середніх підприємств на 10 тис. осіб 
наявного населення (одиниць) (станом  
на 01.01.2014)

28628/ 66 23850/56

5.2. Чисельність найманих працівників 
на малих і середніх підприємствах 
(осіб) (станом на 01.01.2014)

420495 352200
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5.3. Кількість зареєстрованих фізичних 
осіб-підприємців (осіб) (станом на 
01.01.2015)

127100 128500

5.4. Питома вага реалізованої 46,8 48,9
продукції (товарів, послуг) малих і
середніх підприємств у загальному
обсязі реалізації області (%) (станом на
01.01.2014)
5.5. Надходження до бюджетів усіх 4,9 3,8
рівнів від діяльності суб’єктів малого і
середнього підприємництва
(млрд.грн.) (станом на 01.01.2015)

5.6. Кількість об’єктів інфраструктури
підтримки суб'єктів малого і
середнього підприємництва (одиниць):

- бізнес-центри 28 ЗО
- бізнес-інкубатори 6 6
- технопарки 2 2
- лізингові центри 34 34
- фінансово-кредитні установи 167 167

(кредитні спілки, установи взаємного
кредитування)

- фонди підтримки підприємництва 7 7
- інвестиційні, інноваційні фонди і 337 345

компанії (з філіями)
- біржі 15 12
- інформаційно-консультативні 603 615

установи
- страхові компанії (з філіями) 180 185

5.7. Кількість підприємців, що 2200 3000
пройдуть підготовку, перепідготовку
та підвищення кваліфікації (осіб)

5.8. Кількість створених робочих 30,0 35,0
місць (тис. од.)

6. Терміни і етапи реалізації 2015 -201 6 роки
Програми

7. Виконавці: • структурні підрозділи
облдержадміністрації;
• виконавчі органи міських рад та
райдержадміністрації;
• територіальні органи міністерств та
інших центральних органів виконавчої
влади;
• Регіональний фонд підтримки
підприємництва по Донецькій області;
• Донецька торгово-промислова
палата;
• спілки та громадські об’єднання
підприємців;
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• Донецький обласний центр 
зайнятості;
• вищі навчальні заклади області;
• інші суб’єкти інфраструктури 
підтримки підприємництва

Всього,
тис.грн.

в тому числі:

8. Джерела фінансування Програми
2015 2016

Усього: 765,2 355,9 409,3

Основні джерела фінансування:

- кошти обласного бюджету 765,2 355,9 409,3

9. Система організації контролю за 
виконанням Програми

Контроль за реалізацією Програми 
здійснює облдержадміністрація.

Моніторинг, порівняльний та системний 
аналізи, періодичне інформування про хід 
виконання Програми Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України 
здійснює департамент економіки 
облдержадміністрації.

Підведення підсумків виконання 
Програми здійснюватиметься на засіданнях 
колегії облдержадміністрації, Коорди
наційної ради з питань розвитку підприєм
ництва Донецької облдержадміністрації.



2. Стан і аналіз проблем  
малого і середнього підприємництва в регіоні

Перевагою малого та середнього бізнесу є мобільність, швидка адаптація, 
використання інновацій та новітніх технологій, що надає певні переваги в умовах 
ринкової економіки. Малий та середній бізнес забезпечує насичення ринку товарами та 
послугами, мобільно реагує на його кон’юнктуру, сприяє позитивним економічним та 
соціальним тенденціям в розвитку регіону.

У Донецькій області станом на 01.01.2014 налічувалось 28731 підприємство, з 
яких 103 (або 0.4 % від загальної кількості ) -  це великі підприємства, 1587 (або 5,5 %) - 
це середні підприємства, 27041 (або 94,1 %) - малі підприємства.

Спостерігалася тенденція збільшення кількості малих підприємств у розрахунку 
на 10 тис. осіб наявного населення. У 2013 році цей показник у порівнянні з попереднім 
роком збільшився на 3.3 % і склав 62 одиниці. Однак, наявна значна диференціація за 
цим показником за територіальною ознакою -  від 140 одиниць у м. Донецьк до 10 у 
м. Дзержинськ. Кількість середніх підприємств залишилась на рівні попереднього року -  
4 одиниці на 10 тис. осіб наявного населення.

Як і в попередні роки спостерігалась нерівномірність розміщення малих та 
середніх підприємств на території області. Біля трьох чвертей малих підприємств були 
зосереджені в п’яти великих містах - Донецьк (50,0%), Маріуполь (10,2%), Макіївка 
(5.8%), Краматорськ (3,6% ), Горлівка (3,5%). Більше половини середніх підприємств 
були розташовані в місті Донецьк.

При тому, що мале та середнє підприємництво має сприяти вирішенню проблем 
зайнятості населення, продовжується негативна тенденція зменшення працюючих у 
цьому секторі економіки. Причиною цього, перш за все, є значне податкове навантаження 
на суб’єктів господарювання та адміністративний тиск з боку контролюючих органів. 
Так, кількість найманих працівників на підприємствах малого та середнього бізнесу у 
2013 році зменшилася, у порівнянні з попереднім роком, на 6,7 % (і склала 143,6 тис. осіб) 
та 2.8 % (і склапа 276,9 тис. осіб.) відповідно.

Середня кількість найманих працівників на одному малому підприємстві у 
2013 році складала 5 осіб (у 2012 році -  6 осіб).

Загальна сума витрат на персонал (витрати на оплату праці та відрахування на 
соціальні заходи) малих підприємств склала 4774,8 млн. грн., середніх підприємств -
13755.2 млн.грн.

Не дивлячись на те, що кількість працюючих у малому та середньому бізнесі має 
тенденцію до скорочення, у 2013 році за цим показником область займала друге місто в 
Україні після міста Києва.

У загальній кількості працюючих на підприємствах області питома вага найманих 
працівників малих підприємств складає 16,9 %, працівників середніх підприємств -
32,6 %.

Загалом у сфері малого та середнього підприємництва області за підсумками 
2013 року було зайнято майже 647,0 тис. осіб, в тому числі: на малих підприємствах - 
149,7 тис. осіб, на середніх підприємствах -  277,1 тис. осіб, кількість фізичних осіб -  

підприємців складала 164,6 тис. осіб, у них за наймом працювало 55,5 тис. робітників.



Динаміка кількісних показників розвитку малого 
підприємництва

ш Ш Середньорічна кілі,кість найманих працівників, тис.чол.

І і Кількість фізичних осіб - підприємців, тис.чол.

•Кількість малих підприємств на 10 гис.осіб наявного населення, одиниць

За підсумками 2013 року підприємствами малого бізнесу було реалізовано 
продукції (товарів, послуг) на суму 53061,8 млн.грн., що на 3,6 %, менше, ніж у 2012 році. 
За цим показником область займає третє місце в Україні після м. Києва та 
Дніпропетровської області. Частка малих підприємств у загальному обсязі реалізованої 
продукції (товарів, послуг) по області хоча і збільшилася з 8,3 % (2012 рік) до 9,2 % 
(2013 рік), але залишається достатньо малою (в середньому по Україні -  16,6%), що 
пояснюється високою концентрацією в області великих промислових підприємств. Частка 
малих підприємств області в загальному обсязі реалізації всіх малих підприємств України 
склала 7,9 %.

Найбільш вагома частка обсягу реалізації малих підприємств (58,1 % у 2013 році 
проти 58,2 % у 2012 році) припадала на оптову та роздрібну торгівлю, ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів. Продукція промисловості склала 11,8 % (на рівні 
2012 року) загального обсягу реалізації малих підприємств; будівництва -  10,1 % (у 2012 
році -  10,2 %); сільського, лісового та рибного господарства -  3,6 % (у 2012 році -  3,9 % ).

Більше чотирьох п ’ятих обсягу реалізації припадало на малі підприємства п’яти 
міст області -  Донецька (63,8 %), Маріуполя (6,2 %), Макіївки (5,7 %), Краматорська 
(3,0 %), Горлівки (2,8 %).

Підприємствами середнього бізнесу у 2013 році було реалізовано продукції 
(товарів, послуг) на суму 216373,7 млн.грн., що на 17,6 % менше, ніж у попередньому 
році. За цим показником область займала друге після м.Києва місце в Україні. Частка 
середніх підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) по 
області склала 37,6%  (в середньому по Україні -  41,0% ). Питома вага середніх 
підприємств області в загальному обсязі реалізації всіх середніх підприємств України 
склала 13 %.

Як і в малому бізнесі, найбільш вагома частка обсягу реалізації середніх 
підприємств (56,9%) - 2013 рік, 54.4%  -  2012 рік) припадала на оптову та роздрібну 
торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. Продукція промисловості 
склала 20,4%  (у 2012 році -  15,9%) загального обсягу реалізації середніх підприємств, 
будівництва -  3,2 % (у 2012 році -  4,1 %).
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Динаміка обсягу реалізації продукції (товарів, послуг) 
малих підприємств (млрд. гри.)

55,0

2011 2012 2013 2014 очік.

Малими підприємствами області за підсумками 2013 року був отриманий 
від'ємний фінансовий результат до оподаткування в сумі 903,9 млн. грн. збитків. При 
цьому, частка підприємств, які одержали прибуток, склала 68,0 % від загальної кількості 
малих підприємств, ними одержано 2400,0 млн.грн. прибутку. Середніми 
підприємствами отриманий позитивний фінансовий результат до оподаткування у сумі 
3513,3 млн. грн.

У структурі малих підприємств за видами економічної діяльності, як і раніше, 
превалюють сфери діяльності невиробничого характеру, особливо ті, які мають відносно 
швидкий оборот засобів. Кількість малих підприємств, які займалися оптовою та 
роздрібною торгівлею, ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів, хоча й 
зменшується з кожним роком, але продовжує складати найбільшу питому вагу в загальній 
кількості підприємств (33,1%).

Структура малих підприємств за видами економічної 
діяльності за 2013 рік

Оптова та 
роздрібна 
торгівля 
33.1 %

Т ранспорт_ 
3 .8 %

Операції  з 
нерухомим 

майном 
_  10.5 %

Б у д ів н и ц т в о ^ 7 
‘  10,1 %

_ Інші 
2 3 .4 %

Промисловість
11 ,7%

Сільське, лісове 
та  рибне 

господарство 
7,4 %

Серед підприємств середнього бізнесу 31,8 % припадало на підприємства, що 
займаються промисловими видами діяльності; 22,0 % - оптовою та роздрібною торгівлею, 
ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів; 9,5 % - будівництвом.
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Кількість фермерських господарств в області станом на 01.11.2014 
склала 1545 одиниць. в їх користуванні знаходиться майже 210,0 тис. га 
сільськогосподарських угідь. Площа сільгоспугідь у розрахунку на одне фермерське 
господарство складає 135,9 га.

Ускладнення суспільно-політичної ситуації та збройний конфлікт обумовили 
суттєве погіршення соціально-економічного становища регіону та, як наслідок, зниження 
показників розвитку малого і середнього бізнесу.

Очікується, що за 2014 рік кількість малих підприємств наЮ тис. осіб наявного 
населення складе 53 одиниці (на 14,5 % нижче показника 2013 року), кількість середніх 
підприємств - 3 одиниці (на 25 % менше показника 2013 року).

Чисельність працівників малих підприємств зменшиться у порівнянні з 2013 роком 
на 11,1 % і складе 127,7 тис. осіб, працівників середніх підприємств -  зменшиться на
15,2 % до 234,8 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності -  фізичних осіб 
складе 127,1 тис. осіб, що на 22,8 % менше показника 2013 року.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств складе 
35,8 млрд. грн., або 67,4% до показника 2013 року, середніх підприємств -  
142,1 млрд.грн. (65,7 % показника 2013 року).

За даними Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій 
області за 2014 рік надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого 
та середнього підприємництва склали більше 4,9 млрд. грн. (на 18,6%) менше, ніж за 
2013 рік), в тому числі до місцевих бюджетів - більше 3,2 млрд. грн. (на 4,8 % менше 
показника 2013 року).

З метою активізації підприємницької діяльності і розвитку малого і середнього 
бізнесу як елементу структурної перебудови економіки регіону наприкінці 2010 року в 
області розроблена Регіональна стратегія розвитку малого та середнього бізнесу в 
Донецькій області на період до 2016 року, механізмом реалізації якої виступають 
дворічні програми розвитку малого і середнього підприємництва.

Протягом 2013-2014 років в рамках виконання програмних заходів була проведена 
робота з реалізації державної регуляторної політики, забезпечення фінансово-кредитної, 
матеріально-технічної, інформаційно-консультаційної, кадрової підтримки малого і 
середнього підприємництва.

В області налагоджена прозора система прийняття регуляторних актів, що 
передбачає недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних 
регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання, 
забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів.

План діяльності облдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 
календарний рік та зміни до нього, план -  графік відстеження результативності 
регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу, реєстр чинних регуляторних актів 
розміщені на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

Проведення аналізу регуляторного впливу всіх регуляторних актів здійснюється 
згідно з вимогами, встановленими діючим законодавством. Проекти регуляторних актів 
оприлюднюються та обговорюються з метою одержання зауважень і пропозицій від 
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

В рамках реалізації Регіональної програми розвитку малого і середнього 
підприємництва в Донецькій області на 2013-2014 роки та проекту «Участь бізнес - 
асоціацій міст Донецької області в процесі дерегуляції господарської діяльності»



Регіональним фондом підтримки підприємництва по Донецькій області (РФПП) спільно з 
Донецькою обласною громадською організацією «Взаємодія», Донецькою громадською 
організацією «Агентство розвитку місцевого самоврядування» за підтримки проекту 
міжнародної технічної допомоги Німецького товариства з міжнародного співробітництва 

«Програма сприяння економічному розвитку та зайнятості в Україні» у містах 
Єнакієве. Донецьк, Маріуполь. Сніжне, Харцизьк проведено анкетування серед 
підприємців, представників влади і громадських організацій з метою виявлення перешкод 
на шляху розвитку підприємництва і поліпшення інвестиційного клімату в регіоні. 
Анкетуванням було охоплено більше 1,0 тис. осіб.

Крім того, в рамках вказаного проекту проводився моніторинг досягнень 
запланованих результатів у містах Артемівськ, Макіївка, Краматорськ, Горлівка, 
Дружківка, де була проведена експертиза місцевих регуляторних актів. Протягом 
2013 року проводилась експертна робота спільно з розробниками регуляторних актів і 
представниками громадськості з метою обговорення діючих регуляторних актів, надання 
методичної допомоги та прийняття рішень з усунення наявних недоліків. Була проведена 
повторна громадська експертиза 40 регуляторних актів. Проведені фокус-групи з 
підприємцями та громадськістю, на яких обговорювались рекомендації щодо подальшої 
дерегуляції підприємницької діяльності. Всього було проаналізовано 87 регуляторних 
актів. За результатами громадської експертизи було запропоновано відмінити або внести 
зміни до 63 регуляторних актів.

Протягом 2013-2014 років активно проводилась робота з формування мережі 
центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). В усіх 28 містах і 17 районах області 
створені ЦНАП, організаційною складовою яких є дозвільні центри. Прийом заяв, видача 
документів та надання консультацій в центрах надання адміністративних послуг області 
здійснюється за принципом «єдиного вікна», як того вимагає чинне законодавство.

За результатами моніторингу роботи дозвільних центрів області протягом двох 
років до них звернулось 65,9 тис. суб’єктів підприємництва, яким видано більше 37,3 тис. 
документів дозвільного характеру, зареєстровано 11,8 тис. декларацій, надано більше
69,6 тис. консультацій.

В рамках реалізації проекту ЄС ПРООН «Поширення кращих практик 
недержавного моніторингу надання адміністративних послуг в містах України» РФПП 
проведена робота з реалізації в 4 містах Донецької області (Донецьк, Горлівка, Харцизьк, 
Авдіївка) проекту «Сприяння залученню місцевих громадських організацій до процесу 
здійснення громадського контролю за реалізацією основних вимог Закону України «Про 
адміністративні послуги».

Були проведені навчально-інформаційні семінари на тему «Адміністративні 
послуги: теорія, правове регулювання, практика їх надання та здійснення громадського 
моніторингу», анкетування (опитування) суб'єктів надання адмінпослуг та користувачів 
місцевих ЦНАПів, моніторинг надання адмінпослуг, за результатами якого надані 
зауваження та рекомендації до місцевих органів виконавчої влади (ЦНАПів) та суб’єктів 
надання адмінпослуг. Проведено 3 «круглі столи» на тему «Результати громадського 
моніторингу якості надання адміністративних послуг на території міст Донецьк, 
Горлівка, Харцизьк. Проблеми та шляхи їх вирішення». У грудні 2014 року у 
м. Краматорськ проведено підсумкову конференцію «Результати громадського 
моніторингу надання адмінпослуг в окремих регіонах Донецької області. Перспективи 
впровадження сучасних методологій надання послуг в регіоні на основі кращих практик 
створення ЦНАПів», в роботі якої прийняли участь суб’єкти підприємницької діяльності, 
представники громадськості, бізнес-асоціацій, органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування. ЗМІ.
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Працювали Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області, 
комунальне підприємство «Донецький обласний координаційний центр підтримки 
підприємництва» (КП ДОКЦПП), інші об’єкти інфраструктури підтримки 
підприємництва.

Проводилась робота зі створення нових елементів інфраструктури підтримки 
підприємництва. Протягом 2013-2014 років створено комунальну організацію 
«Харцизький міський фонд підтримки підприємництва», обласний бізнес-інкубатор.

На початку 2014 року КП ДОКЦПП було проведено воркшоп «Старт для 
стартапів» разом з компанією «Бізнес Системи» (Київ). Захід пройшов у рамках діючої 
Бізнес-школи при Донецькому обласному бізнес-інкубаторі. Вперше в стінах бізнес- 
інкубатора зібралися стартапи. які озвучили свої інноваційні проекти.

В рамках створення та розвитку Центру (кластеру) ділових послуг для малого та 
середнього підприємництва на базі сайту РФПП створено сайт «Донецької відкритої 
бізнес школи» (http://school.rfppdn.org.ua) та Діловий ресурс (http://resurs.rfppdn.org.ua) з 
переліком послуг для малого та середнього бізнесу. Біля 1,5 тис. підприємців отримали 
інформаційно-консультаційну допомогу за допомогою «гарячої лінія підтримки 
підприємців» при РФПП.

На базі КП ДОКЦПП функціонувало Єдине інформаційне вікно -  «Обласна гаряча 
лінія» та Обласний інформаційно-консультаційний бізнес-портал. Протягом двох років до 
«Обласної гарячої лінії» звернулось 1,5 тис. осіб. Працювали інші «гарячі лінії» при 
органах виконавчої влади та громадських організаціях підприємців.

З метою залучення суб’єктів господарювання, громадських організацій та 
об’єднань підприємців до участі у реалізації державної регуляторної політики і державної 
політики у сфері підприємництва функціонують Регіональна рада підприємців в 
Донецькій області, обласна та місцеві координаційні ради з питань розвитку 
підприємництва, на засіданнях яких розглядаються актуальні питання розвитку 
підприємництва.

Проблеми, що стримують розвиток підприємництва, постійно розглядаються на 
засіданнях «круглих столів», семінарах, конференціях, зустрічах представників влади з 
суб’єктами бізнесу. Так, наприкінці 2013 року в рамках IX міжнародного економічного 
форуму «Відкритий Донбас» провела роботу Конгресна панель «Глобальні ринки Європи 
та світу -  як загроза або поштовх для розвитку малого бізнесу України». В роботі панелі 
прийняли участь представники Центру розвитку малого і середнього підприємництва 
Донецької торгово-промислової палати, бізнесу, органів державної влади і місцевого 
самоврядування, громадських організацій, профспілок, науковці та ін.

В І кварталі 2014 року у Донецькій торгово-промисловій палаті проведено 
«круглий стіл» «Бізнес в Донбасі в нових реаліях та європейському контексті». 
Організатором круглого столу виступили представництво Європейського Союзу в Україні 
в рамках інформаційної кампанії «Будуймо Європу в Україні», за сприяння Донецької 
ТПП та Донецької філії Європейської бізнес-асоціації.

У серпні 2014 року у містах Слов’янськ і Краматорськ Донецькою торгово- 
промисловою палатою та її Краматорським відділенням проведено «круглі столи» 
«Підприємствам про обставини нездоланної сили», на яких обговорювались актуальні 
питання ведення бізнесу під час виникнення форс-мажорних обставин.

У листопаді 2014 року у м. Слов’янск проведено засідання «круглого столу» «Як 
знайти партнерів по керамічному бізнесу та вийти на нові ринки за межами України», в 
якому прийняли участь підприємці-керамісти, представники Донецької торгово- 
промислової палати, КП «Донецький обласний координаційний центр підтримки 
підприємництва», органів виконавчої влади, податкової інспекції, сектору представництва

http://school.rfppdn.org.ua
http://resurs.rfppdn.org.ua
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в Донецькій області Держпідприємництва України. На зустрічі обговорювались питання 
щодо складних умов діяльності підприємців, які склалися внаслідок проведення на 
території області АТО, можливостей реалізації продукції слов’янських керамістів на 
європейських ринках.

У грудні 2014 року Донецькою торгово-промисловою палатою спільно з 
КП «Донецький обласний координаційний центр підтримки підприємництва» 
організовано та проведено «круглий стіл» «Перспективи та можливості бізнесу поза 
зоною проведення АТО», метою якого було створення умов, розробка механізмів та 
пропозицій ефективної допомоги підприємцям в організації та веденні бізнесу поза зоною 
озброєного конфлікту.

КП ДОКЦПП разом з бізнес-асоціаціями області проведено галузеві конференції 
«Транспортна галузь як сучасний вид бізнесу» та «Транспортна галузь: проблеми та 
шляхи вирішення. Міський транспорт. Інфраструктура. Логістика».

З метою підвищення іміджу підприємництва, серед представників малого та 
середнього бізнесу щорічно проводиться регіональний конкурс «Підприємець року» за 
12 номінаціями, переможці якого нагороджуються напередодні Дня підприємця.

З метою залучення мешканців сільської місцевості до підприємницької діяльності 
в сфері сільського (зеленого) туризму службою зайнятості області продовжується 
практика проведення інформаційних семінарів з питань організації зеленого туризму. 
Тематична інформація розміщується у бізнес-куточках, про можливість започаткувати 
власну справу у даній сфері повідомляється під час профорієнтаційних заходів.

КП ДОКЦПП у вересні 2014 року у с. Богородичне Слов'янського району 
проведено круглий стіл «Про особливості розвитку малого бізнесу на селі».

В рамках реалізації проекту «Розвиток зеленого туризму на Донбасі» РФПП 
спільно з ДОГО «Взаємодія» та ДОГО «Клуб підприємців Донбасу» за фінансової 
підтримки проекту О К  було проведено 3 фокус групи та 9 семінарів на теми «Основи 
знань щодо надання послуг з організованого відпочинку в агрооселях (сільський зелений 
туризм)» та «Створення туристичних продуктів в зеленому туризмі». Заходами були 
охоплені Костянтинівський, Артемівський, Тельманівський, Новоазовський, 
Волноваський, Старобешівський, Слов’янський, Добропільський райони, міста Макіївка, 
Дружківка, Красний Лиман, Горлівка, Донецьк.

За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття протягом двох років одноразово допомогу по 
безробіттю для організації підприємницької діяльності отримали 1,8 тис. осіб на загальну 
суму понад 25.7 млн. грн. Працевлаштовано майже 2,0 тис. безробітних осіб шляхом 
компенсації фактичних витрат роботодавцям у розмірі єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, з них майже 1,1 тис. осіб -  до 
суб'єктів малого підприємництва за пріоритетними видами економічної діяльності.

У містах та районах області ведуться бази даних про наявність вільних виробничих 
та невиробничих приміщень та потужностей, що пропонуються для викупу або передачі в 
оренду суб’єктам підприємництва. Станом на 01.01.2015 для потреб підприємницької 
діяльності передано в оренду майже 2,4 тис. вільних приміщень комунальної власності 
територіальних громад загальною площею 308,4 тис. кв. м. За два роки майже 
260 приміщень загальною площею 47,1 тис. кв.м. продано у власність.

Здійснюється робота з проведення постійно діючих ярмарків з продажу 
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. Особлива увага приділяється 
проведенню передсвяткових ярмарків та ярмарків вихідного дня. Загалом протягом 2013- 
2014 років проведено 6,7 тис. виставково-ярмаркових заходів, на яких реалізовувались 
товари як виробників Донецької області, так і інших регіонів України.



14

У вересні 2013 року у м. Маріуполь було проведено Міжрегіональну універсальну 
виставку-ярмарок «Єврорегіон Донбас - 2013», основна мета якої - створення 
сприятливого середовища для роботи малого та середнього бізнесу, агропромислового 
комплексу, розвиток торгівлі. У виставці-ярмарку взяли участь близько 600 учасників з 
усіх регіонів України та Ростовської області РФ. Захід відвідали близько 70 тис. покупців. 
В рамках виставки-ярмарку було проведено І міжнародну конференцію «Плодоовочева 
логістика в Україні -  2013», яка зібрала представників вітчизняних і зарубіжних 
підприємств у сфері виробництва плодово-овочевої продукції, оптово-роздрібної торгівлі, 
логістичних компаній, страхових і фінансових організацій.

У листопаді 2013 року у м. Донецьк у виставковому центрі «ЕкспоДонбас» було 
проведено відкритий регіональний Чемпіонат з перукарського мистецтва, нігтьової 
естетики та макіяжу «Стриж -  2013», організаторами якого виступили Донецька обласна 
громадська організація роботодавців сфери послуг «Всім миром», КП «Донецький 
обласний координаційний центр підтримки підприємництва», Спілка перукарів України. 
В рамках Чемпіонату пройшло засідання круглого столу «Пошук шляхів вирішення 
основних проблем у сфері послуг. Діалог з владою. Розвиток бізнесу в неконкурентному 
середовищі».

Щороку в ефір виходить більше 120 теле- і радіо сюжетів, в обласних та 
комунальних газетах друкується понад 140 публікацій з питань розвитку малого і 
середнього підприємництва.

В регіоні продовжується робота щодо кадрового забезпечення малого та 
середнього підприємництва.

Реалізується державна програма перепідготовки управлінських кадрів для сфери 
підприємництва «Українська ініціатива». На регіональному рівні працює робоча група 
Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери 
підприємництва. Протягом двох років 18 підприємців пройшли стажування у Німеччині.

У квітні 2013 року відбувся Регіональний бізнес-конгрес студентів за підтримки 
обласної ради, Донецького державного університету управління, Донецької торгово- 
промислової палати, управління у справах сім'ї, молоді та міжнародних зв'язків Донецької 
міської ради, Регіонального фонду підтримки підприємництва по Донецькій області, 
Клуба підприємців Донбасу, Донецької обласної організації комітету виборців України, 
Донецького міського бізнес-інкубатора, Донецького державного університеті управління. 
Мета конгресу - формування та розвиток студентського бізнес-середовища в регіоні, 
залучення молоді до підприємницької діяльності, підвищення компетенції молоді щодо 
нових форм розвитку бізнесу та відкриття нових робочих місць.

У вересні 2013 року облдержадміністрацією спільно з Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі Автономної Республіки Крим за участю Комітету з питань молоді і 
туризму Курської області (Росія) проведено відеоконференцію «Розвиток молодіжного 
підприємництва з метою встановлення партнерських відносин і обміну досвідом у веденні 
молодіжного бізнесу країн СНД».

У листопаді 2013 року Клубом підприємців Донбасу за підтримки обласної ради 
проведено конгрес підприємців «Призма 24», учасники якого змогли обмінятися 
досвідом, бізнес-ідеями, мали можливість знайти потенційного бізнес-партнера. 
Відомими підприємцями-практиками були проведені майстер-класи.

В Артемівському, Добропільському, Новоазовському, Старобешівському, 
Тельманівському районах та м. Торез реалізовувалась програма «Молодіжний бізнес 
України», яка є складовою частиною мережі Програм «Міжнародний молодіжний бізнес» 
(УВІ). Виконавцем Програми в Україні є Асоціація аналітичних громадських організацій 
«Соціально-Економічні Стратегії і Партнерства» (СЕСП).
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З метою залучення безробітних до підприємницької діяльності центрами 
зайнятості проводяться інформаційні семінари, на яких надається інформація про порядок 
започаткування громадянами власної справи, перспективи малого бізнесу з урахуванням 
регіональних особливостей.

На противагу попереднім рокам, у 2014 році суттєво змінилися умови ведення 
бізнесу, що в регіоні загалом, а особливо на територіях проведення антитерористичної 
операції та бойових дій, торкнулося безпосередньо усіх суб’єктів господарської 
діяльності та суспільства в цілому.

Негативно вплинули на розвиток малого і середнього підприємництва процеси, які 
спостерігались в Україні протягом року: погіршення фінансової ситуації, девальвація 
національної грошової одиниці, нестабільність банківської системи, втрата суб’єктами 
господарювання окремих ринків збуту продукції.

Проведений аналіз свідчить, що малий та середній бізнес в регіоні розвивається 
уповільнено та нерівномірно. Його потенціал не реалізується в достатній мірі внаслідок 
ряду проблем, як на регіональному, так і на державному рівні, що є стримуючим 
фактором його розвитку, посиленим кризовими явищами.

Основними проблемами розвитку малого і середнього підприємництва є:

- існування правових, економічних, адміністративних перешкод в реалізації прав 
на підприємницьку діяльність (Україна займає 96 місце серед 189 країн світу у 
міжнародному рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business-2015, розробленому 
експертами Світового Банку та Міжнародної фінансової корпорації);

- нестабільність фінансової системи, девальвація гривні;

- зниження рівня інвестиційної привабливості Донецької області і України в 
цілому у зв’язку з проведенням антитерористичної операції;

- підвищення тарифів на енергоресурси, скорочення внутрішнього споживчого 
попиту;

- недосконалість нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності, 
складність адміністративних процедур;

- висока вартість кредитних ресурсів для суб’єктів малого і середнього 
підприємництва, низький рівень фінансово-кредитної підтримки суб’єктів 
підприємницької діяльності для реалізації інноваційних проектів;

- неналежне фінансування місцевих програм розвитку малого і середнього 
підприємництва;

- обмеженість фінансових ресурсів для забезпечення належної роботи центрів 
надання адміністративних послуг та дозвільних центрів, як їх складової частини, 
незавершеність реформування системи надання адміністративних послуг;

- недостатня ефективність роботи існуючих об’єктів інфраструктури підтримки 
підприємництва, нерозвиненість інноваційної інфраструктури;

- недостатні можливості для пошуку нових ділових партнерів та формування 
ділових зв’язків, подолання бар'єрів входження на нові ринки, стимулювання збуту та 
забезпечення конкурентоспроможності продукції;

- недостатній кваліфікаційний рівень кадрів, що займаються підприємницькою 
діяльністю або бажають розпочати свою справу;

- низька активність суб’єктів підприємництва щодо впровадження інновацій.
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Ці та інші об’єктивні чинники, що перешкоджають розвитку підприємництва 
протягом останніх років, особливо загострились внаслідок політично-економічної 
нестабільності в країні. Зменшення кількості замовлень, зростання цін на енергоресурси, 
неможливість оформлення кредитних ліній для розвитку підприємницької діяльності 
призвело до зниження фінансово-господарської активності підприємців, скороченню 
чисельності працюючих та значному зниженню доходів.

Існуючі проблеми суб’єктам середнього, а особливо малого підприємництва, 
подолати самотужки без підтримки та допомоги дуже важко.

SWOT аналіз

В ході розробки проекту Програми, для окреслення внутрішніх (сильні та слабкі 
сторони) та зовнішніх (позитивні можливості та загрози) чинників, що впливають на 
розвиток підприємницької діяльності, було використано метод SWOT-аналізу.

Сильні сторони (Strengths)

Наявність значних резервів трудових 
ресурсів, достатньо високий рівень 
ділової активності

Мобільність, адаптивність бізнесу до 
нових потреб ринку та зміни попиту, 
орієнтація бізнесу на потреби конкретного 
споживача

Значна питома вага малих та середніх 
підприємств (99.6 % загальної кількості 
підприємств області) та обсягів реалізації 
продукції (товарів, послуг) (46,8 % 
загального обсягу реалізації)

Наявність вільних площадок,
рекреаційних та сировинних ресурсів

Наявність розвиненої науково-освітньої 
інфраструктури, можливість забезпечення 
підготовки та перепідготовки кадрів для 
сфери підприємництва

Наявність розвиненої мережі фінансово- 
кредитних установ

Наявність початкової інфраструктури 
підтримки бізнесу, діяльність
громадських організацій та об’єднань 
підприємців

Забезпечення органами влади принципів 
державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності

Функціонування центрів надання

Слабкі сторони (Weaknesses)

Нерівномірність розвитку малого та 
середнього підприємництва в
територіальному розрізі та за галузевою 
ознакою

Незначна частка підприємств малого 
бізнесу у сфері виробництва, незначний 
рівень конкурентоспроможності малих та 
середніх підприємств

Дефіцит доступних фінансових ресурсів, 
відсутність дешевих банківських кредитів

Недостатній рівень залучення інвестицій у 
розвиток малого та середнього бізнесу

Недостатній рівень інноваційної 
активності підприємств малого бізнесу та 
кооперації з великими підприємствами

Високий рівень інертності громадськості 
та підприємців щодо участі у 
регуляторній діяльності органів 
виконавчої влади

Незавершеність реформування системи 
надання адміністративних послуг

Недостатній кваліфікаційний рівень 
кадрів, що займаються підприємницькою 
діяльністю або бажають розпочати свою 
справу, невміння використовувати сучасні 
підходи до управління бізнесом

Недостатня ефективність роботи 
існуючих об’єктів інфраструктури



17

адміністративних послуг в районах та 
містах області, видача дозвільних 
документів за принципом «єдиного вікна»

підтримки підприємництва, 
нерозвиненість інноваційної 
інфраструктури

Низька купівельна спроможність 
населення

Недостатній рівень соціальної 
відповідальності бізнесу

Можливості (Opportunities) Загрози (Threats)

Наявність великих підприємств як 
потенційних замовників послуг малого та 
середнього бізнесу

Реалізація заходів з подальшої дерегуляції і 
розвитку підприємництва на державному 
рівні

Подальше реформування системи надання 
адміністративних послуг

Формування розвиненої інфраструктури 
підтримки малого та середнього 
підприємництва на місцевому рівні

Полегшення умов виходу українських 
підприємств на внутрішній ринок ЄС 
завдяки підписанню договору про асоціацію 
з Європейським Союзом

Запровадження нових видів державної 
підтримки малого та середнього 
підприємництва, створення нових робочих 
місць в малому та середньому бізнесі за 
рахунок фінансової підтримки

Співпраця з міжнародними фінансовими 
організаціями і донорами та залучення 
міжнародної фінансової та технічної 
допомоги для підтримки малого і 
середнього підприємництва

Політична і соціально-економічна 
нестабільність, проведення 
антитерористичної операції на території 
області

Наявність правових, економічних та 
адміністративних перешкод в реалізації 
прав на підприємницьку діяльність

Недосконала законодавча та нормативно- 
правова база з питань розвитку 
підприємництва

Надмірний податковий тиск на підприємців, 
значна кількість податків і зборів

Збереження високої вартості кредитних 
ресурсів

Високий рівень тінізації бізнесу, достатньо 
високий рівень корупції й бюрократії

Скорочення сукупного попиту основних 
споживачів товарів, робіт та послуг малих 
підприємств та підприємців - домашніх 
господарств (кінцевих споживчих витрат 
домогосподарств)

Недостатнє фінансове забезпечення 
програм підтримки підприємництва

3. Мета Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього 
підприємництва, підвищення його ролі у вирішенні стратегічних завдань соціально- 
економічного розвитку регіону шляхом консолідації зусиль місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва, громадських 
організацій і об'єднань підприємців, забезпечення зайнятості населення, підвищення 
конкурентоспроможності продукції малих і середніх підприємств.

Підтримка суб’єктів малого та середнього підприємництва здійснюватиметься 
шляхом надання розвитку малого та середнього бізнесу статусу реального пріоритету в



діяльності місцевих органів влади, формування механізму діючого партнерства між 
органами влади й бізнесом, консолідації зусиль органів влади і громадських об'єднань 
підприємців в питаннях підтримки, захисту прав та інтересів малого та середнього 
бізнесу, удосконалення регуляторного середовища, системи надання адміністративних 
послуг та видачі документів дозвільного характеру, пошуку нових фінансових 
інструментів для розвитку бізнесу та залучення міжнародної донорської допомоги, 
розвитку інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу, розширення системи 
професійної освіти та підготовки кадрів для сфери підприємництва, створення умов для 
активізації його інвестиційно-інноваційної діяльності.

Програма ґрунтується на основі аналізу стану розвитку підприємництва в області, 
результатів виконання попередніх програм розвитку малого та середнього 
підприємництва, визначає проблемні питання, основні зовнішні та внутрішні чинники, які 
стримують розвиток малого та середнього підприємництва, визначає основні цілі, 
завдання щодо розвитку підприємництва в області та комплекс заходів щодо їх реалізації.

Основними напрямками розвитку малого і середнього підприємництва є:

1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності:

1.1. Проведення громадських слухань, круглих столів, засідань дорадчих органів 
при місцевих органах виконавчої влади з обговорення проектів регуляторних актів.

1.2. Проведення громадської експертизи регуляторних актів органів місцевого 
самоврядування та громадських слухань за її результатами.

1.3. Забезпечення ефективного функціонування Центрів надання адміністративних
послуг.

1.4. Проведення моніторингу надання адміністративних послуг для підприємців та 
населення Донецької області.

1.5. Проведення семінарів, нарад, «круглих столів» з питань удосконалення 
надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру за участю 
бізнес-асоціацій, підприємців, громадських організацій.

1.6. Надання повного комплексу адміністративних, консультаційних та 
інформаційних послуг платникам податків Донецької області.

1.7. Здійснення моніторингу роботи органів державного нагляду (контролю).

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка, створення нових робочих 
місць, подолання наслідків проведення АТО:

2.1. Надання суб’єктам підприємництва консультаційно-інформаційної та 
методичної допомоги з питань відновлення бізнесу на звільнених територіях після 
проведення АТО.

2.2. Організація «круглих столів» з питань інвестування, фінансування та 
подолання наслідків АТО за участю представників малого та середнього бізнесу.

2.3. Пошук нових фінансових інструментів для розвитку бізнесу, розширення видів 
фінансової підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва.

2.4. Створення площадок для постійної взаємодії бізнесу, влади та громадськості.
2.5. Визначення місцевими органами влади пріоритетних видів діяльності для 

кожної території, що можуть бути розвинуті за допомогою малого та середнього бізнесу.
2.6. Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до реалізації заходів 

та проектів на засадах державно-приватного партнерства у встановленому 
законодавством порядку.

2.7. Організація участі суб’єктів малого підприємництва у регіональних, 
міжрегіональних та міжнародних ярмарках, виставках.

2.8. Проведення науково-практичних конференцій, фестивалів, форумів з питань 
розвитку підприємництва.
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2.9. Проведення заходів (семінари, семінари-практикуми, зустрічі, конференції, 
«круглі столи») щодо навчання з актуальних питань ведення бізнесу.

2.10. Сприяння проведенню колдоговірної кампанії місцевими органами 
виконавчої влади.

2.11. Підтримка підприємництва в малих містах, де закриті містоутворюючі 
підприємства.

2.12. Стимулювання безробітних до відкриття власної справи.
2.13. Заохочення соціально відповідальних підприємців шляхом проведення 

рейтингової програми «Підприємець року».
2.14. Розвиток субконтрактингу, франчайзингу та інших видів взаємовідносин 

суб'єктів господарювання.

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, розвиток інфраструктури 
підтримки підприємництва:

3.1. Забезпечення функціонування телефонних «гарячих ліній» для підприємців.
3.2.Створення регіонального інформаційного центру малого підприємництва, що 

забезпечує доступ до міжнародних банків даних.
3.3. Залучення суб'єктів підприємницької діяльності до участі у Державній 

програмі з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська 
ініціатива».

3.4. Проведення роботи щодо роз'яснення норм податкового законодавства, 
насамперед, з використанням Інтернет-ресурсу.

3.5.Розвиток підприємницького потенціалу студентської молоді.
3.6. Створення умов для розвитку кластерів в окремих сферах господарської 

діяльності.
3.7. Удосконалення роботи діючих та сприяння створенню нових об’єктів 

інфраструктури підтримки підприємництва.
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4. Заходи Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва 
в Донецькій області на 2015-2016 роки

№
з/п

Пріоритетні
Зміст заходу Термін Виконавці Джерела

фінансування

Вартість,
тис.грн.завдання виконання 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Впооядкування ноомативного оегулювання підприємницької діяльності

1.1. Підвищення 
ефективності 
реалізації державної 
регуляторної 
політики

Забезпечення здійснення державної регуляторної 
політики в області:
- планування діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів;
-оприлюднення проектів регуляторних актів у 
місцевих засобах масової інформації, на 
офіційних веб-сайтах та проведення їх 
фомадського обговорення;
- проведення аналізу регуляторного впливу 
розроблених регуляторних актів;
- здійснення відстеження результативності 
регуляторних актів;
- забезпечення постійного оновлення 
електронного реєстру чинних регуляторних актів

2015-2016 Структурні підрозділи 
облдержад м і н і страції, 
райдержадміністрації, 
органи місцевого само
врядування -  розробники 
регуляторних актів

В межах 
кошторису 
виконавців

Проведення навчання за професійною 
програмою підвищення кваліфікації та 
тематичних семінарів для фахівців 
облдержадміністрації, райдержадм іністрацій, 
виконавчих органів міських рад з питань 
регуляторної та підприємницької діяльності

2015-2016 Донецький обласний центр 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів дер
жавної влади, органів 
місцевого самоврядування, 
державних підприємств, 
установ і організацій, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських рад

В межах 
кошторису 
виконавців
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№
з/п

Пріоритетні
завдання Зміст заходу Термін

виконання Виконавці Джерела
фінансування

Вартість,
тис.грн.

2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8

1.2. Забезпечення участі 
суб’єктів 
підприємництва у 
здійсненні державної 
регуляторної політики

Проведення громадських слухань, «круглих 
столів», засідань дорадчих органів при 
місцевих органах виконавчої влади, органах 
місцевого самоврядування

Згідно 3 
планом

Райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських 
рад, облдержадміністрація

В межах 
кошторису 
виконавців

Організація проведення громадської 
експертизи регуляторних актів органів 
місцевого самоврядування та громадських 
слухань за її результатами

2015-2016 Департамент економіки 
облдержадміністрації, 
Регіональний фонд підтрим
ки підприємництва по 
Донецькій області (РФПП), 
Донецька торгово-промисло
ва палата (ДТПП), органи 
місцевого самоврядування

Кошти
обласного
бюджету

31,0 32,9

1.3. Спрощення умов для 
ведення бізнесу

Забезпечення ефективного функціонування 
Центрів надання адміністративних послуг

2015-2016 Райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських 
рад, територіальні органи 
міністерств та інших 
центральних органів 
виконавчої влади

В межах 
кошторису 
виконавців

Здійснення моніторингу роботи Центрів 
надання адміністративних послуг в районах та 
містах області та підготовка аналітичної 
інформації центральним органам виконавчої 
влади

Щоквар
тально

Департамент економіки 
облдержадміністрації, 
райдержадм і н істрації, 
виконавчі органи міських 
рад

В межах 
кошторису 
виконавців

Проведення семінарів, нарад, «круглих столів» 
з питань удосконалення надання адмі
ністративних послуг та видачі документів доз
вільного характеру за участю бізнес-асоціацій, 
підприємців, громадських організацій

2015-2016 Райдержадміністрації, ви
конавчі органи міських рад, 
територіальні органи міні
стерств та інших централь
них органів виконавчої вла
ди, структурні підрозділи 
облдержадміністрації

В межах 
кошторису 
виконавців

Надання повного комплексу адміністративних, 
консультаційних та інформаційних послуг 
платникам податків Донецької області

2015 -2016 Головне управління ДФС у 
Донецькій області

В межах 
кошторису 
виконавців
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№
з/п

Пріоритетні
завдання Зміст заходу Термін Виконавці Джерела

фінансування

Вартість,
тис.грн.виконання 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8
Проведення моніторингу надання 
адміністративних послуг для підприємців та 
населення Донецької області

2015-2016 Департамент економіки 
облдержадміністрації, 
Регіональний фонд 
підтримки підприємництва 
по Донецькій області, 
Донецька торгово- 
промислова палата

Кошти
обласного
бюджету

19,6 20,8

Розроблення та видання статистичного 
збірника «Рейтинг міст та районів Донецької 
області за розвитком малого підприємництва»

Щорічно Головне управління статис
тики у Донецькій області, 
департамент економікг 
об лд ержад м і ні страції

В межах 
кошторису 
виконавців

1.4. Удосконалення 
державного нагляду 
(контролю) у. сфері 
господарської

Формування і постійне оновлення інформаційних 
баз щодо вимог і порядку проведення перевірок 
органами державного нагляду (контролю) на 
офіційних веб-сайтах цих органів

2015-2016 Органи державного 
нагляду (контролю)

В межах 
кошторису 
виконавців

діяльності Здійснення моніторингу роботи органів 
державного нагляду (контролю) щодо 
кількості перевірок суб'єктів підприємництва

щокварталу Органи державного 
нагляду (контролю), 
департамент економіки 
об лдержад м і н і с трації

В межах 
кошторису 
виконавців

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка, створення нових робочих місць, подолання наслідків проведення АТО

2.1. Підтримка суб’єктів 
господарювання, що 
здійснюють діяльність 
на території 
проведення АТО

Розробка рекомендацій та надання суб’єктам 
підприємництва консультаційно-інформацій
ної та методичної допомоги з питань 
відновлення бізнесу на звільнених територіях 
після проведення АТО

2015-2016 Інститут економіки 
промисловості НАН 
України, Донецька торгово- 
промислова палата

Кошти
виконавців

Організація і проведення списання недоїмки, 
що виникла у платників єдиного соціального 
внеску (ЄСВ) в період дії АТО у відповідності 
з Законом України від 02 вересня 2014 року 
№ 1669-УІІ «Про тимчасові заходи на період 
проведення антитерористичної операції»

Згідно
чинного
законо
давства

Головне управління ДФС у 
Донецькій області
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№
з/п

Пріоритетні
завдання Зміст заходу Термін

виконання Виконавці Джерела
фінансування

Вартість,
тис.грн.

2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8

Організація і проведення списання 
податкового боргу платників податків, що 
виник внаслідок обставин непереборної сили 
(форс -  мажорних обставин)

Згідно
чинного
законо
давства

Головне управління ДФС у 
Донецькій області

Організація «круглих столів» з питань 
інвестування, фінансування та подолання 
наслідків АТО за участю представників 
малого та середнього бізнесу

2015-2016 Донецька торгово- 
промислова палата

Кошти
виконавців

2.2. Залучення 
фінансово- 
кредитних ресурсів у 
сферу малого та 
середнього 
підприємництва

Інформування суб’єктів господарювання про 
існуючі механізми фінансово-кредитної 
підтримки бізнесу, у тому числі 3 
використанням засобів масової інформації та 
електронних ресурсів

Постійно Управління Національного 
банку України в Донецькій 
області, райдержад
міністрації, виконавчі 
органи міських рад, 
Регіональний фонд 
підтримки підприємництва 
по Донецькій області

Кошти
виконавців

Залучення фінансової та технічної міжнародної 
допомоги для надання підтримки суб’єктам 
малого і середнього підприємництва

2015-2016 Райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських 
рад, структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
Регіональний фонд 
підтримки підприємництва 
по Донецькій області, 
Донецька торгово- 
промислова палата

В межах 
кошторису 
виконавців

Залучення суб’єктів малого та середнього 
підприємництва до реалізації діючих та 
впровадження нових механізмів фінансової 
підтримки, участі у різноманітних «грантових» 
проектах, програмах, тощо

2015-2016 Райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських 
рад, структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
Регіональний фонд 
підтримки підприємництва 
по Донецькій області

В межах 
кошторису 
виконавців



24

№
з/п

Пріоритетні
завдання Зміст заходу Термін

виконання Виконавці Джерела
фінансування

Вартість,
тис.грн.

2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8

Надання кредитної підтримки та розвиток 
перспективних форм кредитування малого та 
середнього підприємництва

2015-2016 Управління Національного 
банку України в Донецькій 
області, банківські 
установи області

Кошти
виконавців

Надання фермерським господарствам області 
допомоги для придбання техніки, насіння, 
мінеральних добрив, паливно-мастильних 
матеріалів (на конкурсній основі)

2015-2016 Український державний 
фонд підтримки селянських 
(фермерських) господарств

Кошти
Українського
державного

фонду
підтримки
селянських

(фермерських)
господарств

Створення і розміщення в доступних 
інформаційних джерелах бази даних про 
форми фінансової підтримки в області

Раз на рік Донецька торгово- 
промислова палата

Кошти
виконавців

2.3. Формування 
соціальних 
замовлень громад з 
метою залучення 
інвестицій

Визначення місцевими органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування 
пріоритетних сфер діяльності для кожної 
території, що можуть бути розвинуті за 
допомогою малого та середнього бізнесу

2015-2016 Райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування

В межах 
кошторису 
виконавців

Створення реєстру об'єктів комунальної 
власності, інших активів, які можуть бути 
надані в оренду або відчужені на конкурсній 
основі суб'єктам підприємництва

2015-2016 Райд ержад м і н істрації, 
органи місцевого 
самоврядування

В межах 
кошторису 
виконавців

Створення, оновлення та розповсюдження 
інформації щодо найбільш важливих 
інвестиційних проектів, інвестиційного 
паспорту Донецької області

2015-2016 Департамент інвестиційно- 
інноваційного розвитку і 
зовнішніх відносин 
об лд ержад м і ністрації,
КП «Агентство інвестицій
ного розвитку Донецької 
області»

Залучення суб’єктів малого і середнього 
підприємництва до реалізації заходів та

2015-2016 Департамент інвестиційно- 
інноваційного розвитку і

В межах 
кошторису
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№
з/п

Пріоритетні
завдання Зміст заходу Термін

виконання Виконавці Джерела
фінансування

Вартість,
тис.грн.

2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8

проектів на засадах державно-приватного 
партнерства у встановленому законодавством 
порядку

зовнішніх відносин 
облдержадміністрації, 
виконавчі органи міських 
рад, райдержадміністрації, 
Донецька торгово- 
промислова палата

виконавців

Залучення у встановленому законом порядку 
суб'єктів малого підприємництва на ринок 
житлово-комунальних послуг для створення 
конкурентного середовища і покращення 
якості послуг

2015-2016 Департамент житлово- 
комунального господарства 
облдержадміністрації, 
виконавчі органи міських 
рад, райдержадміністрації

В межах 
кошторису 
виконавців

2.4. Стимулювання 
інвестиційної та 
інновацій:, ої 
активності у сфері 
малого та середнього 
підприємництва

Організація проведення науково-практичної 
конференції «Інноваційні інструменти 
розвитку підприємництва»

2015-2016 Департамент економіки 
облдержадміністрації, 
Регіональний фонд 
підтримки підприємництва 
по Донецькій області, 
Донецька торгово- 
промислова палата

Кошти
обласного
бюджету

30,0

Надання суб’єктам малого і середнього 
підприємництва професійної консультативно- 
методичної допомоги з питань підготовки 
бізнес-планів інвестиційних проектів, реалізації 
інвестиційних проектів, державних гарантій 
реалізації інвестиційних проектів тощо

2015-2016 Департамент інвестиційно- 
інноваційного розвитку і 
зовнішніх відносин 
облдержадміністрації,
КП «Агентство інвестицій
ного розвитку Донецької 
області», виконавчі органи 
міських рад, 
райдержадміністрації

Організація заходів в містах області з метою 
популяризації коопераційних зв’язків між 
малим, середнім та великим бізнесом на основі 
субконтрактингових, кластерних моделей, 
розвитку франчайзингу

2015-2016 Донецька торгово- 
промислова палата, 
Регіональний фонд 
підтримки підприємництва 
по Донецькій області

Кошти
виконавців
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№
з/п

Пріоритетні
завдання Зміст заходу Термін

виконання Виконавці Джерела
фінансування

Вартість,
тис.грн.

2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 $

Створення обласної інформаційної онлайн- 
платформи для інноваційного малого 
підприємництва

2015-2016 Донецька торгово- 
промислова палата

Кошти
виконавців

2.5. Залучення суб’єктів 
малого та середнього 
бізнесу до участі в 
національних та 
регіональних 
проектах

Організація участі суб’єктів малого 
підприємництва у регіональних ярмарках з 
продажу сільськогосподарської продукції та 
продуктів її переробки

2015-2016 Департамент агропроми
слового розвитку 
облд ержад м і ністрації, 
райдержадміністрації

В межах 
кошторису 
виконавців

Залучення суб’єктів малого і середнього 
підприємництва до участі у Всеукраїнському 
конкурсі якості продукції (товарів, робіт, 
послуг) -  «100 кращих товарів України»

щорічно Державне підприємство 
«Донецький науково- 
виробничий центр стандар
тизації, метрології та 
сертифікації»

В межах 
кошторису 
виконавців

Залучення суб’єктів малого та середнього 
підприєті,г>и,тва до участі у регіональних, 
міжрегіональних та міжнародних виставково- 
конгресних заходах

2015-2016 Виконавчі органи міських 
рад, райдержадміністрації, 
департамент інвестиційно- 
інноваційного розвитку і 
зовнішніх відносин обл
держадміністрації, департа
мент агропромислового 
розвитку облдержадміні
страції, департамент еконо
міки облдержадміністрації, 
Донецька торгово-проми
слова палата, Регіональний 
фонд підтримки підпри
ємництва по Донецькій 
області

В межах 
кошторису 
виконавців

Проведення науково-практичних конференцій, 
фестивалів, форумів з питань розвитку 
підприємництва

2015-2016 Департамент економіки 
облдержадміністрації, 
Донецька торгово-промис- 
лова палата, Регіональний 
фонд підтримки підприєм
ництва по Донецькій

Кошти
обласного
бюджету

37,4 37,8
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№
з/п

Пріоритетні
завдання Зміст заходу Термін

виконання Виконавці Джерела
фінансування

Вартість,
тис.грн.

2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8

області
Сприяння розвитку в області сільського 
(зеленого) туризму шляхом проведення для 
безробітних мотиваційних семінарів з питань 
підприємницької діяльності в цій сфері

2015-2016 Департамент економіки 
облдержадміністрації, 
Регіональний фонд 
підтримки підприємництва 
по Донецькій області, 
Донецька торгово- 
промислова палата

Кошти
обласного
бюджету

25,2 26,7

Проведення Слов’янської керамічної ярмарки 
та виставки-ярмарки «Місто майстрів»

2015 Слов'янська міська рада, 
ГО «Союз виробників 
художньої кераміки 
Слов’янська»

Кошти
виконавців

2.6. Створення нових 
робочих

Сприяння залученню безробітних малих міст, 
де ліквідовані містоу гьорюючі підприємства, 
до підприємницької діяльності

2015-2016 Донецький обласний центр 
зайнятості, виконавчі 
органи міських рад, 
райдержадміністрації

В межах 
кошторису 
виконавців

Створення нових робочих місць за рахунок 
надання одноразової допомоги по безробіттю 
для організації безробітними підприємницької 
діяльності (за умови виділення коштів Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття)

2015-2016 Донецький обласний центр 
зайнятости

Кошти Фонду 
загально

обов’язкового 
державного 
соціального 
страхування 
України на 

випадок 
безробіття

Створення нових робочих місць суб’єктами 
господарської діяльності за пріоритетними 
видами економічної діяльності для 
працевлаштування безробітних з подальшою 
компенсацією фактичних витрат роботодавця у 
розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування (за умови 
виділення коштів Фонду

2015-2016 Донецький обласний центр 
зайнятости

Кошти Фонду 
загально

обов’язкового 
державного 
соціального 
страхування 
України на 

випадок
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№
з/п

Пріоритетні
завдання Зміст заходу Термін Виконавці Джерела

фінансування

Вартість,
тис.грн.виконання 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття)

безробіття

Проведення заходів (семінари, семінари- 
практикуми, зустрічі, конференції, «круглі 
столи») щодо навчання з актуальних питань 
ведення бізнесу

2015-2016 Донецька торгово-промис- 
лова палата, Регіональний 
фонд підтримки підприєм
ництва по Донецькій об
ласті, громадські об’єд
нання підприємців, 
райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських 
рад

Кошти
виконавців

2.7. Підвищення рівня 
с о ц іа л ь н о ї відпо
відальності малого

Сприяння проведенню колдоговірної кампанії 
місцевими органами виконавчої влади

2015-2016 Виконавчі органи міських 
рад, райдержадміністрації

В межах 
кошторису 
виконавців

та середнього 
підприємництва

Заохочення соціально відповідальних 
підприємців шляхом проведення рейтингової 
програми «Підприємець року»

2015-2016 Донецька торгово- 
промислова палата, 
Регіональний фонд 
підтримки підприємництва 
по Донецькій області, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
виконавчі органи міських 
рад, райдержадміністрації

Кошти
обласного
бюджету

Кошти
виконавців

28.1

Організація та проведення святкування Дня 
підприємця

2015 -2016 Виконавчі органи міських 
рад, райдержадміністрації, 
Донецька торгово- 
промислова палата, 
Регіональний фонд 
підтримки підприємництва 
по Донецькій області

В межах 
кошторису 
виконавців



№
з/п

Пріоритетні
Зміст заходу Термін Виконавці Джерела

фінансування

Вартість,
тис.грн.завдання виконання 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, розвиток інфраструктури підтримки підприємництва

3.1. Забезпечення 
ресурсної, 
інформаційної 
підтримки суб’єктів 
малого та середнього 
підприємництва

Забезпечення функціонування телефонних 
«гарячих ліній»

2015-2016 Органи державного 
нагляду (контролю), 
Регіональний фонд 
підтримки підприємництва 
по Донецькій області, 
міські фонди підтримки 
підприємництва, виконавчі 
органи міських рад, 
райдержад м і н істрації

В межах 
кошторису 
виконавців

Організація проведення виїзної «гарячої 
лінії» для підприємців для вирішення 
проблемних питань з організації та захисту 
бізнесу

2015-2016 Департамент економіки 
облдержадміністрації, 
Регіональний фонд 
підтримки підприємництва 
по Донецькій області, 
Донецька торгово- 
промислова палата

Кошти
обласного
бюджету

25,2 26,7

Інформаційна підтримка спеціальних рубрик 
та постійно діючих програм, що висвітлюють 
питання розвитку підприємництва

2015-2016 Управління інформаційної 
політики та з питань преси 
облдержадм і ністрації, 
Регіональний фонд 
підтримки підприємництва 
по Донецькій області, 
Донецька торгово- 
промислова палата

В межах 
кошторису 
виконавців

Інформування суб’єктів підприємництва про 
наявність вільних земельних ділянок для 
розвитку бізнесу

2015-2016 Райдержад м і н істрації, 
виконавчі органи міських 
рад

В межах 
кошторису 
виконавців

Створення регіонального інформаційного 
центру малого підприємництва, що забезпечує 
доступ до міжнародних банків даних

2015-2016 Донецька торгово- 
промислова палата

Кошти
виконавців
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№
з/п

Пріоритетні
завдання Зміст заходу Термін Виконавці Джерела

фінансування

Вартість,
тис.грн.виконання 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8
Надання інформаційної підтримки суб’єктам 
малого та середнього підприємництва з 
використанням ІТ-технологій та 
друкованих видань

2015-2016 Департамент економіки 
облдержадміністрації, 
Регіональний фонд 
підтримки підприємництва 
по Донецькій області, 
Донецька торгово- 
промислова палата

Кошти
обласного
бюджету

87,5 92,8

Проведення роботи щодо роз'яснення норм 
податкового законодавства, насамперед, з 
використанням Інтернет-ресурсу

2015-2016 Головне управління ДФС у 
Донецькій області

В межах 
кошторису 
виконавців

Розміщення на веб-сайті ДП «Донецьк- 
стандартметрологія» матеріалів на допомогу 
суб’єктам малого та середнього 
підприємництва

постійно Державне підприємство 
«Донецький науково- 
виробничий центр 
стандартизації, метрології 
та сертифікації»

В межах 
кошторису 
виконавців

Стимулювання самозайнятості населення 
шляхом надання безоплатних індивідуальних і 
групових консультацій з питань організації та 
провадження підприємницької діяльності

2015-2016 Донецький обласний центр 
зайнятости

Кошти Фонду 
загально

обов’язкового 
державного 
соціального 
страхування 
України на 

випадок 
безробіття

3.2. Забезпечення 
підвищення 
кваліфікації та 
підготовки кадрів 
для сфери малого та 
середнього бізнесу

Залучення суб’єктів підприємницької 
діяльності до участі у Державній програмі з 
перепідготовки управлінських кадрів для 
сфери підприємництва «Українська ініціатива»

2015-2016 Донецька регіональна робо
ча група Міжвідомчого 
центру з організації 
перепідготовки 
управлінських кадрів для 
сфери підприємництва, 
департамент економіки 
облдержадміністрації,

В межах 
кошторису 
виконаців
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№
з/п

Пріоритетні
завдання Зміст заходу Термін

виконання Виконавці Джерела
фінансування

Варт
тисл

2015

їсть,
рн.

2016
1 2 3 4 5 6 7 8

структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських 
рад, Донецька торгово- 
промислова палата, 
Регіональний фонд 
підтримки підприємництва 
по Донецькій області

Організація навчання безробітних основам 
підприємницької діяльності та за професіями, 
які сприяють започаткуванню власної справи 
(за умови виділення коштів Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття)

2015-2016 Донецький обласний центр 
зайнятости

Кошти Фонду 
загально

обов’язкового 
державного 
соціального 
страхування 
України на 

випадок 
безробіття

Проведення освітніх заходів, в тому числі 3 
елементами дистанційного навчання, для 
підвищення кваліфікації суб’єктів малого і 
середнього бізнесу, початківців, молоді, 
соціально незахищених верств населення

2015-2016 Департамент економіки 
облдержадміністрації, 
Регіональний фонд 
підтримки підприємництва 
по Донецькій області, 
Донецька торгово- 
промислова палата

Кошти
обласного
бюджету

82,8 87.9

Підвищення кваліфікації підприємців шляхом 
навчання питанням інвестування, бізнес- 
планування, франчайзінгу, аналізу 
господарської діяльності тощо

2015-2016 Департамент економіки 
облдержадміністрації, 
Регіональний фонд 
підтримки підприємництва 
по Донецькій області, 
Донецька торгово- 
промислова палата

Кошти
обласного
бюджету

17,2 18,2
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№
з/п

Пріоритетні
завдання Зміст заходу Термін

виконання Виконавці Джерела
фінансування

Вартість,
тис.грн.

2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8

3.3. Розвиток
підприємницького 
потенціалу 
студентської молоді

Організація та проведення регіонального 
конкурсу бізнес-планів серед молоді

щорічно Управління у справах сім’ї 
та молоді облдержадмі
ністрації, Донецький облас
ний центр зайнятості, 
Донецький обласний 
молодіжний центр праці, 
Донецький Національний 
університет економіки і 
торгівлі ім. М. Туган- 
Барановського

В межах 
кошторису 
виконавців

Проведення інформаційно-просвітницьких 
заходів для учнів та студентів з основ 
підприємницької діяльності в загальноосвітніх, 
професійно-технічних, вищих навчальних 
закладах та закладах післядипломної освіти

2015-2016 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
загальноосвітні, професій
но-технічні та вищі 
навчальні заклади області

В межах 
кошторису 
виконавців

Проведення зустрічей молоді з практикуючими 
бізнесменами на тему: «Як створити свій 
власний бізнес»

2015-2016 Управління у справах сім’ї 
та молоді облдержад
міністрації, Донецький 
обласний молодіжний 
центр праці, виконавчі 
органи міських рад, 
райдержадміністрації

В межах 
кошторису 
виконавців

Проведення семінарів, лекцій, тренінгів, 
круглих столів щодо можливостей організації 
самозайнятості молоді та започаткування 
підприємницької діяльності

2015-2016 Управління у справах сім’ї 
та молоді облдержад
міністрації, Донецький 
обласний центр зайнятості, 
Донецький обласний 
молодіжний центр праці, 
виконавчі органи міських 
рад, райдержадміністрації, 
громадські організації

В межах 
кошторису 
виконавців

Проведення майстер-класів для молоді за 
участю провідних підприємців, представників

2015-2016 Управління у справах сім’ї 
та молоді облдержад-

В межах 
кошторису
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№
з/п

Пріоритетні
завдання Зміст заходу Термін

виконання Виконавці Джерела
фінансування

Вартість,
тис.грн.

2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8

контролюючих та дозвільних органів міністрації, Донецький 
обласний молодіжний 
центр праці, виконавчі 
органи міських рад, 
райдержадм і н істрації

виконавців

Проведення тестування молодих людей на 
виявлення у них підприємницьких 
компетенцій

2015-2016 Управління у справах сім’ї 
та молоді облдержадмі
ністрації, департамент 
освіти і науки облдержад
міністрації, Донецький 
обласний молодіжний 
центр праці, виконавчі 
органи міських рад, 
райдержадм і ністрації

В межах 
кошторису 
виконавців

Проведення для молоді навчальних тренінгів, 
спрямованих на підвищення управлінських 
якостей та особистої ефективності молоді, 
навчальних семінарів з бізнес-планування

2015-2016 Управління у справах сім’ї 
та молоді облдержад
міністрації, Донецький 
обласний молодіжний 
центр праці, виконавчі 
органи міських рад, 
райдержадм і н і страції, 
громадські організації

В межах 
кошторису 
виконавців

Організація та проведення міжвузівського 
конкурсу бізнес-ідей «Бізнес-синергія»

2015-2016 Департамент економіки 
облдержадм іністрації, 
Регіональний фонд 
підтримки підприємництва 
по Донецькій області, 
Донецька торгово- 
промислова палата

Кошти
обласного
бюджету

37,4

3.4. Створення умов для 
розвитку інфра
структури підтримки 
малого і середнього

Удосконалення роботи діючих та сприяння 
створенню нових об’єктів інфраструктури 
підтримки підприємництва

2015-2016 Виконавчі органи міських 
рад, райдержадміністрації, 
Регіональний фонд 
підтримки підприємництва

Кошти
виконавців
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№
з/п

Пріоритетні
завдання Зміст заходу Термін

виконання Виконавці Джерела
фінансування

Вартість,
тис.грн.

2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8

бізнесу по Донецькій області, 
облдержадміністрація

Сприяння залученню фінансової та технічної 
міжнародної допомоги для розвитку 
інфраструктури підтримки малого і середнього 
підприємництва

2015-2016 Райдержад м і ністрації, 
виконавчі органи міських 
рад

В межах 
кошторису 
виконавців

Створення умов для розвитку кластерів та 
субконтрактингу в окремих сферах 
господарської діяльності

2015-2016 Виконавчі органи міських 
рад, рай держадміністрації, 
Донецька торгово- 
промислова палата

В межах 
кошторису 
виконавців

Забезпечення розвитку керамічного кластеру, 
курортної сфери

2015-2016 Слов’янська міська рада, 
Краматорське відділення 
Донецька торгово- 
промислова палата

Кошти
виконавців
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5. Цільові проекти та підпрограми

Проблема, на 
вирішення якої 

спрямовано 
проект

Зміст проекту Термін
вико
нання

Виконавці Джерела
фінансу

вання

Вартість
тис.грн.

2015
рік

2016
рік

Розвиток
інфраструктури
підтримки
малого і
середнього
бізнесу

Створення бізнес- 
інкубатору з розміщен
ням у м. Димитрів

2015-
2016

Димитровська 
міська рада

Кошти
міжнародної

технічної
допомоги*

880,0 880,0

Створення Фонду роз
витку підприємництва, 
м. Добропілля

2015-
2016

ГО «Центр му
ніципального 
розвитку 
Добропілля»

Кошти
міжнародної

технічної
допомоги*

250,0 250,0

Створення системи 
бізнес інкубації старто
вих підприємницьких 
ініціатив, м.Добропілля

2015-
2016

ГО «Центр му
ніципального 
розвитку 
Добропілля».

Кошти
міжнародної

технічної
допомоги*

300,0 300,0

Створення та розвиток 
Народної Бізнес- 
Академії, м.Краматорськ

2015-
2016

Донбаська
державна
машинобудівна
академія

Кошти
міжнародної

технічної
допомоги*

330,0 330,0

Спрощення 
умов для 
ведення бізнесу

Підвищення якості 
надання адміністратив
них послуг населенню 
міста Артемівськ

2015 Артемівська 
міська рада

Кошти
міжнародної

технічної
допомоги*

5879,1

Електронна система 
управління чергою у 
Центрі надання 
адміністративних послуг 
Костянтинівської міської 
ради

2015 Центр надання 
адміністративн 
их послуг 
Костянтинівськ 
ої міської ради

Кошти
міжнародної

технічної
допомоги*

110,4

Створення інформацій
но-консультативного 
веб-порталу для 
представників малого і 
середнього 
підприємництва

2015-
2016

Слов’янська 
міська рада

Кошти
міжнародної

технічної
допомоги*

100,0 100,0

Всього 7849,5 1860,0

* за умови залучення коштів міжнародних фінансових організацій
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6. Очікувані (прогнозні) показники 
ефективності реалізації заходів Програми

Реалізація Програми буде сприяти поступовому збільшенню питомої ваги 
зайнятих у малому та середньому бізнесі в загальному обсязі працездатного населення 
області, створенню нових робочих місць, зменшенню рівня безробіття та зниженню 
соціальної напруженості у регіоні, підвищенню рівня доходів у цьому секторі економіки 
до середнього значення показника по області, створенню сприятливого середовища для 
розвитку конкуренції, підвищенню ефективності підготовки, перепідготовки кадрів для 
сфери малого та середнього підприємництва, активізації інвестиційно-інноваційної 
діяльності малих та середніх підприємств та отриманню запланованих надходжень до 
бюджетів усіх рівнів.

№
з/п

Очікувані кінцеві результати від 
реалізації Програми

Вихідні дані на 
початок дії 
Програми

(очік. 2014 року)

Очікувані
результати

2015 2016

1 2 3 4 5

1. Кількість малих підприємств, одиниць 23000 21950 22500

2. Кількість малих підприємств на 10 тис. 
осіб наявного населення, одиниць 53 51 53

3. Кількість середніх підприємств, одиниць 1370 1290 1350

4. Кількість середніх підприємств 
на 10 тис. осіб наявного населення, 
одиниць

3 3 3

5. Кількість найманих працівників на малих 
підприємствах, тис. осіб 127,7 126,1 129,2

6. Кількість найманих працівників на 
середніх підприємствах, тис. осіб 234,8 210,0 223,0

7. Кількість фізичних осіб-підприємців, тис. 
осіб 127,1 125,0 128,5

8. Обсяг реалізованої продукції (товарів, 
послуг)

• малих підприємств, млрд. грн.

• середніх підприємств, млрд. грн.
35,8

142,1

32,7

127,5

33,4

129,2

9. Частка продукції у загальному обсязі 
реалізованої продукції (товарів, послуг)

• малих підприємств, %

• середніх підприємств, %
9,5

37,8

9,9

38,5

10,0

38,8

10. Загальна сума надходжень від діяльності 
суб’єктів малого та середнього 
підприємництва до бюджетів усіх рівнів, 
млрд.грн.

4,9 3,5 3,8



7. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів Програми

Координатором Програми є департамент економіки облдержадміністрації. 
Контроль за реалізацією Програми здійснює облдержадміністрація.

Моніторинг, порівняльний та системний аналізи, періодичне інформування про хід 
виконання Програми Міністерства економічного розвитку і торгівлі України здійснює 
департамент економіки облдержадміністрації.

Підведення підсумків виконання Програми здійснюватиметься на засіданнях 
колегії облдержадміністрації, Координаційної ради з питань розвитку підприємництва 
Донецької облдержадміністрації відповідно до вимог діючого законодавства.



7. Фінансове забезпечення заходів Програми

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, коштів виконавців, інших джерел.
Фінансове забезпечення заходів Програми за рахунок коштів обласного бюджету здійснюється в межах реальної можливості бюджету на 

відповідний рік.

тис.грн
Напрямки реалізації заходів Витрати на реалізацію

Всього у тому числі за рахунок коштів:
державного бюджету місцевих бюджетів інших коштів

обласного бюджету бюджетів міст та районів
Всього в тому числі Всього в тому числі Всього в тому числі Всього в тому числі Всього в тому числі

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1. Впорядкування нормативного 
регулювання підприємницької 
діяльності

104,3 50,6 53,7 104,3 50,6 53,7

Забезпечення участі суб’єктів 
підприємництва у здійсненні державної 
регуляторної політики

63,9 31,0 32,9 63,9 31,0 32,9

Спрощення умов для ведення бізнесу 40,4 19,6 20,8 40,4 19,6 20,8

2. Фінансово-кредитна та 
інвестиційна підтримка, створення 
нових робочих місць, подолання 
наслідків проведення АТО

185,2 92,6 92,6 185,2 92,6 92,6

Стимулювання інвестиційної та 
інноваційної активності у сфері малого 
та середнього підприємництва

30,0 30,0 30,0 30,0

Залучення суб’єктів малого та 
середнього бізнесу до участі в 
національних та регіональних проектах

127,1 62,6 64,5 127,1 62,6 64,5

Підвищення рівня соціальної відпо
відальності малого та середнього 
підприємництва

28,1 28,1 28,1 28,1
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Напрямки реалізації заходів Витрати на реалізацію
Всього у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету місцевих бюджетів інших коштів
обласного бюджету бюдакетів міст та 

районів
Всього в тому числі Всього в тому числі Всього в тому числі Всього в тому числі Всього в тому числі

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
3. Ресурсне та інформаційне 
забезпечення, розвиток 
інфраструктури підтримки 
підприємництва

475,7 212,7 263,0 475,7 212,7 263,0

Забезпечення ресурсної, інформаційної 
підтримки суб’єктів малого та 
середнього підприємництва

232,2 112,7 119,5 232,2 112,7 119,5

Забезпечення підвищення кваліфікації 
та підготовки кадрів для сфери малого 
та середнього бізнесу

206,1 100,0 106,1 206,1 100,0 106,1

Розвиток підприємницького потенціалу 
студентської молоді

37,4 37,4 37,4 37,4

Всього на реалізацію Програми 765,2 355,9 409,3 765,2 355,9 409,3

Примітка. Обсяги фінансового забезпечення заходів на 2016 рік підготовлені з урахуванням індексу інфляції (15,0 %), розрахованого департаментом 
економіки облдержадміністрації


