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ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ № 9-2/21
ЗО березня 2021 р. м. Чернівці

Про затвердження Комплексної програми 
розвитку малого та середнього 
підприємництва у Чернівецькій 
області на 2021-2022 роки

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Комплексну програму розвитку малого та середнього 
підприємництва у Чернівецькій області на 2021-2022 роки, що додається.

2. Встановити, що сума фінансування на відповідний бюджетний 
період визначається рішенням сесії обласної ради про обласний бюджет, 
виходячи із наявних фінансових можливостей.

3. Головний розпорядник коштів обласного бюджету, спрямованих на 
підтримку малого та середнього- підприємництва, визначається рішенням 
сесії обласної ради «Про затвердження обласного бюджету» або внесенням 
змін до нього.

4. Визначити відповідальним виконавцем Комплексної програми 
розвитку малого та середнього підприємництва у Чернівецькій області на 
2021-2022 роки Департамент регіонального розвитку обласної державної 
адміністрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника голови обласнДКдержавної адміністрації Богдана КОВАЛІОКА, 
голову постійної ^оЦїсії Об^й^-ради запитань регуляторної політики, 
розв и тку 11 ід 11 р и є м н й цфва;.;іщфф.прам йс. і овДгої 
Василя І Ю1І11А^Ух^У;іюдбфУуф.іііа^ій>іої 
Івана І НІШЧУїДу.

©звитку та земельних відносин 
'комісії з питань бюджету

Голова обласної р:іді.г . Олексій БОЙКО

....... ........'.... ....
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ВСТУП 

 

Регіональна політика з підтримки розвитку малого та середнього 

підприємництва є одним із пріоритетних напрямів діяльності місцевих органів 

влади. Створення сприятливого середовища для розвитку та ефективного 

функціонування суб’єктів малого та середнього підприємництва є одним із 

засобів стимулювання підвищення ділової активності населення, створення 

додаткових робочих місць, вирішення питання зайнятості та підвищення рівня 

доходів населення, істотного поповнення місцевих бюджетів, забезпечення 

насиченості ринку товарами та послугами, а також  забезпечення ефективного 

використання місцевих сировинних ресурсів.  

Одним із інструментів реалізації на регіональному рівні державної 

політики розвитку малого та середнього підприємництва є Комплексна 

програма розвитку малого та середнього підприємництва у Чернівецькій 

області на 2021–2022 роки (далі – Програма). 

Програму розроблено відповідно до Законів України «Про розвиток та 

державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про 

Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про 

адміністративні послуги», «Про основні засади державного нагляду (контролю) 

у сфері господарської діяльності», доручення обласної державної адміністрації 

від 24 липня 2020 року  №74-К «Про розробку проєкту Комплексної програми 

розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2021-

2022 роки», інших програмних, законодавчих та нормативно-правових 

документів, що регулюють питання розвитку малого та середнього 

підприємництва. 

У Програмі враховано основні положення постанови Кабінету Міністрів 

України від 05 серпня 2020 року  № 695 «Про затвердження Державної стратегії 

регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 01 липня 2020 року № 853-р «Про затвердження плану 

заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння 

розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року», 

рішення ХXXVІ сесії Чернівецької обласної ради VIІ скликання від 04 лютого 

2020 року № 1-36/20 «Про Стратегію розвитку Чернівецької області на період 

до 2027 року», рішення ХXXVІ сесії Чернівецької обласної ради VIІ скликання 

від 04 лютого 2020 року № 2−36/20 «Про План заходів з реалізації у 2021 – 2023 

роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року», рішення 

VІ сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 03.08.2006 № 80-6/06 «Про 

Порядок формування, фінансування та моніторингу виконання регіональних 

(комплексних) програм». 

Формування Програми є послідовним продовженням роботи обласної 

державної адміністрації, органів місцевої виконавчої та представницької влади, 

громадськості, ділових та наукових кіл Чернівецької області щодо створення 
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умов для подальшого розвитку малого та середнього підприємництва 

відповідно до загальнодержавних та регіональних пріоритетів. 

У Програмі охарактеризовано поточний стан розвитку малого та 

середнього підприємництва в області, головні проблеми та шляхи їх 

розв’язання. Виконання завдань Програми буде забезпечено шляхом виконання 

відповідних заходів, що дозволить створити відповідні умови для активізації 

розвитку малого та середнього підприємництва.  

При розробці Програми враховано пропозиції структурних підрозділів 

обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних 

органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад, громадських об'єднань підприємців, виходячи із 

загальної соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних, 

трудових ресурсів та фінансових можливостей.  

Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і 

термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення правових, 

фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших 

умов розвитку малого та середнього підприємництва, з урахуванням аналізу 

результатів виконання аналогічної Програми попереднього періоду.  

Комплексна програма розвитку малого та середнього підприємництва у 

Чернівецькій області на 2021–2022 роки розглянута членами громадської ради 

при Чернівецькій обласній державній адміністрації; з метою отримання 

зауважень та пропозицій – розміщена на офіційному вебсайті обласної 

державної адміністрації: www.bukoda.gov.ua.  

Реалізація Програми дозволить забезпечити синергію зусиль органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо сприяння розвитку малого 

і середнього підприємництва, стимулювання інвестиційно-інноваційної 

діяльності, підвищення конкурентоспроможності малого та середнього 

підприємництва, активізації соціального підприємництва, удосконалення 

інфраструктури тощо. 
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Основні проблемні питання розвитку малого і середнього підприємництва 

 

  недостатній рівень інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктів 

малого та середнього підприємництва; 

  велика частка суб’єктів малого та середнього підприємництва, що 

виробляють продукцію з низькою доданою вартістю; 

  недостатній рівень діджиталізації; 

  галузева та територіальна нерівномірність розвитку малого та середнього 

бізнесу; 

  слабкий захист прав власності та конкуренції; 

  недостатній рівень фахової підготовки підприємців з питань виходу на 

зовнішні ринки та стандартизації продукції до міжнародних вимог; 

  недостатня ефективність роботи об’єктів інфраструктури підтримки 

підприємництва з питань надання правової, інформаційно-консультативної, 

освітньої та фінансової допомоги підприємцям; особливо в сільській та гірській 

місцевості; 

  тінізація підприємницької діяльності; 

  погіршення показників діяльності суб’єктів малого та середнього 

підприємництва у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції 2019-nCoV.  

 

 

1. Стан і аналіз розвитку малого та середнього підприємництва  

в Чернівецькій області 

 

Розвиток підприємницької діяльності та 

ефективність його функціонування відіграє важливу 

роль у здійсненні економічних реформ і є головною 

рушійною силою, яка забезпечує формування 

стабільної економіки, зростання рівня життя 

населення та вирішення соціально-економічних 

потреб області. 

Важливою умовою розбудови конкурентоспроможної національної 

економіки є успішний розвиток бізнесу.  

Зокрема, малий бізнес визначає темпи економічного розвитку, забезпечує 

впровадження інновацій, створює додаткові робочі місця, насичує внутрішній 

ринок товарами та послугами тощо.  

В області здійснюють свою діяльність 4234 підприємства, 95,1% (4027) від 

загальної чисельності яких складають малі підприємства. 

Протягом 2014-2017 років в Чернівецькій області відмічалося зменшення 

кількості суб’єктів малого та середнього підприємництва, які перебували на 

податковому обліку.  

Основними причинами зменшення кількості суб’єктів господарської 

діяльності було запровадження спрощеної процедури припинення 
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підприємницької діяльності відповідно до Закону України від 13.05.2014                     

№ 1258-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької 

діяльності фізичних осіб - підприємців за заявницьким принципом» та 

прийняття Законів України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України», від 21.12.2016 № 1797- VIII «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату 

в Україні», відповідно до яких окремі категорії фізичних осіб – підприємців, 

зокрема другої та третьої груп, які не мають прибутку, зобов’язані сплачувати 

мінімальну ставку ЄСВ в розмірі - 22% від мінімальної заробітної плати на 

місяць, незалежно від наявності у фізичної особи - підприємця прибутку. Проте, 

цей процес не набув системного характеру. 

Починаючи з 2018 року, в області вперше 

спостерігалася позитивна тенденція щодо збільшення 

кількості суб’єктів малого та середнього 

підприємництва, які перебувають на податковому 

обліку. 

Станом на 01.07.2020 на податковому обліку 

перебувало 61,1 тис. суб’єктів господарської 

діяльності – платників податків, у тому числі 

юридичних осіб – 17,4 тис. (28,4 % від загальної кількості), фізичних осіб-

підприємців – 43,7 тис. суб’єктів (71,6 %). Фактично здійснювали господарську 

діяльність 59,4 тис., у тому числі 15,9 тис. юридичних осіб та 43,5 тис. фізичних 

осіб - підприємців.  

 

 

 
 

На загальній системі оподаткування перебувало 28,9 тис. суб’єктів 

господарювання. 
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На спрощеній системі оподаткування (І, ІІ, ІІІ, ІV групи платників 

єдиного податку) перебувало найбільше суб’єктів господарювання - 32,2 тис. 

осіб. 

 

 

 
Найбільша кількість платників податків зареєстрована у м.Чернівцях 

(31,1 тис.платників) та Сторожинецькому районі (4,8 тис. платників). 

Найменше зареєстровано у м.Новодністровськ (0,8 тис. платників) та у 

Герцаївському районі – (1,1 тис. платників). 

Станом на 01.07.2020 розпочали свою підприємницьку діяльність 3,2 тис. 

суб’єктів господарської діяльності, у той же час припинили свою 

підприємницьку діяльність – 3,1 тис. суб’єктів господарської діяльності. 

Упродовж останніх 3 років, кількість середніх підприємств збільшилася з 

165 одиниць у 2017 році до 207 одиниць у 2019 році.  

 

Кількість підприємств за їх розмірами 

(одиниць) 

 



7 

 

Відповідно, кількість малих підприємств 

збільшилась з 3759 одиниць у 2017 році до 4027 

одиниць у 2019 році.  

Як бачимо, за розмірами підприємств, 

найбільшу питому вагу в області складають малі 

підприємства. 

На даний час, кількість діючих малих та 

середніх підприємств становить 4234 одиниць (207 - 

середніх та 4027 - малих підприємств), на яких працює майже 55 тисяч осіб. 

Кількість мікропідприємств становила 3426 одиниць (85,1% від загальної 

кількості малих підприємств), що на 99 підприємств більше, порівняно з 2018 

роком. 

Найбільше підприємств області  –  922 

здійснювали діяльність у сфері оптової та роздрібної 

торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і 

мотоциклів (96,5%, з яких малі підприємства, 3,5% − 

середні), 768 – у сфері сільського, лісового та 

рибного господарства (97,1% малі підприємства, 

2,9% − середні ), 635 – в промисловості (з яких 89,6% 

− малі, 10,4% − середні), операції з нерухомим майно – 467 (з яких 99,1% - малі, 

0,9% - середні), у сфері будівництва – 358 (з яких 97,2% - малі, 2,8% - середні). 

У Чернівецькій області достатньо середньо представлене жіноче 

підприємництво. Аналіз участі жінок у підприємницькій діяльності за 

регіонами показує, що у Чернівецькій області жінки-підприємниці складають 

42,6% - 45,0%. 

Галуззю, в якій більшість ФОП (65%) представлені жінками, є надання 

інших видів послуг. Ця секція КВЕД включає в себе розділи та групи, в які, 

зокрема, увійшли суто «чоловічі» та суто «жіночі» види діяльності. Перші – 

ремонт комп’ютерів та периферійного устаткування, обладнання зв’язку, 

побутової електроніки, домашнього і садового устаткування, годинників, 

ювелірних виробів, спортивних товарів та музичних інструментів. Другі – 

пов’язані з ремонтом одягу й аксесуарів, пранням та хімчисткою текстильних і 

хутряних виробів, послугами перукаря та візажиста, косметолога.  

З-поміж видів діяльності, в яких працює значна кількість підприємців, 

жінки, крім роздрібної торгівлі, найчастіше проявляють себе в індустрії краси 

(94 % від усіх ФОП), в бухобліку та аудиті (82 %), ремонті предметів 

особистого вжитку (71 %), діяльності турагентств (72 %), альтернативних 

освітніх послугах (76 %). Інші види діяльності, де переважають жінки, є не 

такими масовими, але підприємниці становлять у них абсолютну більшість. 

Серед них соціальна допомога, дошкільна освіта, денний догляд за дітьми, 

початкова освіта. 

У 2018 році у секторі малого та середнього підприємництва області 

зайнято 115,9 тис.осіб. Порівняно з 2017 роком, кількість зайнятих працівників 
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у суб’єктів малого і середнього підприємництва збільшилася на 8,8 тис.осіб або 

на 8,2%. 

Найбільша кількість зайнятих працівників спостерігалася у фізичних осіб-

підприємців - 63,7 тис.осіб, а на підприємствах (юридичні особи) –                  

52,2 тис.осіб. 

 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах та у фізичних осіб-

підприємців, тис.осіб 

 

 
 

 

Постійно зростають обсяги реалізації продукції підприємствами малого і 

середнього бізнесу. Так, у 2019 році суб’єктами підприємництва реалізовано 

продукції (товарів, послуг) на загальну суму 34077,7 млн грн, що на             

2866,2 млн грн або 9,2% більше, ніж у 2018 році.  

Малими підприємствами реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 

12713,9 млн грн, що на 943,8 млн грн або 8,0% більше, ніж у 2018 році. 

У 2019 році частка малих підприємств у загальному обсязі реалізованої 

продукції (робіт, послуг) в цілому по області, складала 37,3%. Причому, цей 

показник є вищим, ніж по Україні (19,5%) та у сусідніх Закарпатській, Івано-

Франківській, Львівській та Хмельницькій областях. 

 

Частка малих підприємств до загального обсягу реалізованої продукції 

(товарів, послуг) у 2019 році (%) 
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У 2019 році найбільше реалізовано продукції (товарів і послуг) у сфері 

оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів 

(12838,2 млн грн). Таке збільшення зберігається в області протягом останніх 3 

років. 

В області відслідковується тенденція щодо збільшення обсягу надходжень 

податків і зборів до бюджетів усіх рівнів від діяльності малих підприємств та 

фізичних осіб-підприємців. 

 

 

 

Станом на 01.07.2020 суб’єктами господарювання малого та середнього 

бізнесу до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів сплачено               

1880,7 млн грн податків і зборів, що на 35,3 млн грн або 1,9% більше, ніж 

станом на 01.07.2019. 

Із загальної суми коштів малими підприємствами сплачено 587,1 млн грн. 

(на 3,7 млн грн або на 0,6% менше, ніж станом на 01.07.2019), середніми 

підприємствами – 1293,6 млн грн (на 39,0 млн грн або на 3,1% більше). 

Від суб’єктів малого підприємництва, які застосовували спрощену 

систему оподаткування (єдиний податок) за січень – липень 2020 року до 

бюджету надійшло 222,4 млн грн. 

Станом на 01.07.2020 питома вага надходжень до Зведеного бюджету від 

суб’єктів малого та середнього підприємництва складала 73,7%, що на 1,1 

відсоткових пункти менше, порівняно з відповідним періодом 2019 року (по 

МП – 23,0%, проти 23,9% станом на 01.07.2019). 

У територіальному розрізі найбільше податкових платежів до бюджетів 

усіх рівнів надійшло від суб’єктів підприємницької діяльності м.Чернівці – 

1034,9 млн грн (частка у загальному обсязі надходжень – 55,0%), Кіцманського 

– 149,9 млн грн (8,0%), Сторожинецького – 100,3 млн грн (5,3%), 

Новоселицького – 93,3 млн грн (5,0%) та Глибоцького районів – 82,4 млн грн 
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(4,4%). Найменше: Герцаївського – 24,5 млн грн (1,3%), Путильського –        

40,9 млн грн (2,2%) та Кельменецького районів – 44,3 млн грн (2,4%).  

Дерегуляція господарської діяльності є одним з найважливіших 

напрямків створення сприятливого підприємницького клімату. З цією метою та 

відповідно до Закону України від 11.09.2003 № 1160 «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» обласною державною 

адміністрацією проводиться системна та послідовна робота спрямована на 

реалізацію регуляторної політики, яка базується на принципах прозорості та 

відкритості. 

Так, з метою підвищення ефективності роботи із забезпечення реалізації 

державної регуляторної політики на території області забезпечується виконання 

розпорядження обласної державної адміністрації від 02.07.2018 № 642-р «Про 

забезпечення реалізації державної регуляторної політики у Чернівецькій 

області». 

Станом на 01.07.2020 в органах державної виконавчої влади та містах 

обласного значення діє 172 регуляторних акти, з яких 5 – Чернівецької обласної 

державної адміністрації, 25 – районних державних адміністрацій, 36 − 

Чернівецької міської ради та 106 – об’єднаних територіальних громад (за 

інформацією 11 ОТГ). 

В області проводилась відповідна робота щодо відстеження 

результативності регуляторних актів. Так, впродовж січня-червня 2020 року 

проведено відстеження результативності 19 регуляторних актів, в тому числі 11 

– Чернівецької міської ради, 2 – Заставнівської районної державної 

адміністрації, 6 – ОТГ (3 – Новодністровської ОТГ, 2 – Сторожинецької ОТГ та 

1 – Глибоцької ОТГ).  

Звіти про проведення відстеження оприлюднюються на офіційних 

вебсайтах регуляторних органів. 

Забезпечено ведення Плану-графіку проведення заходів з відстеження 

результативності регуляторних актів, який розміщено на офіційному сайті 

обласної державної адміністрації в розділі «Діяльність обласної державної 

адміністрації», підрозділі «Регуляторна діяльність», рубриці «Звіти про 

відстеження результативності». 

Протягом звітного періоду прийнято 8 регуляторних актів (6 - 

Сторожинецька ОТГ,  по одному - Новодністровська та Новоселицька ОТГ). 

Забезпечено ведення реєстру регуляторних актів Чернівецької обласної 

державної адміністрації, який розміщено на сайті обласної державної 

адміністрації в розділі «Діяльність обласної державної адміністрації», 

підрозділі «Регуляторна діяльність», рубриці «Реєстр регуляторних актів». 

У рамках реалізації політики децентралізації в 

області забезпечується розширення мережі ЦНАП та 

надання якісних адміністративних послуг мешканцям 

області. 

На даний час, в області функціонує 23 Центри 

надання адміністративних послуг (ЦНАП), зокрема: 1 

– у місті обласного значення (м. Чернівці), 6 – при 
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районних державних адміністраціях, 16 – утворених в об’єднаних 

територіальних громадах. 

Роботу 23 ЦНАП забезпечують 83 адміністратори.  

В області триває робота щодо розбудови мережі центрів надання 

адміністративних послуг. 

Об’єднані територіальні громади активно приймають участь у Програмі 

«U-LEAD з Європою». 

У рамках реалізації політики децентралізації постійно збільшується 

кількість адміністративних послуг, які передаються від прямого надання 

суб’єктами до надання послуг через ЦНАП.  

Так, ЦНАП Чернівецької міської ради надається 233 адміністративних 

послуги, ЦНАП Путильської РДА – 115 адміністративних послуг, ЦНАП 

Глибоцької селищної ОТГ – 174 послуги, іншими районними, міськими, 

сільськими, селищними ЦНАПами – від 65 до 164 адміністративних послуг. 

Станом на 01.07.2020 Центрами надання адміністративних послуг області 

надано 82,1 тис. послуг, разом з ЦНАП, утвореними в об’єднаних 

територіальних громадах, що на 3,3% більше, ніж станом на 01.07.2019.  

Найбільш затребуваними послугами для мешканців Чернівецької області 

є послуги Держгеокадастру, послуги у сфері архітектурно-будівельного 

контролю, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, 

речових прав на нерухоме майно, реєстрації/зняття з реєстрації місця 

проживання осіб, послуги з оформлення і видачі паспорта громадянина України 

з безконтактним електронним носієм (вперше після досягнення 14-річного віку) 

та оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 

безконтактним електронним носієм. 

Також, в приміщенні ЦНАП Чернівецької міської ради відкрито 

Консультаційне вікно Південно-Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ), де можна отримати інформацію з 

питань реєстрації майна, договорів оренди землі, оформлення документів та 

інше. 

Проводяться організаційно-технічні заходи щодо запровадження надання 

на території Чернівецької області послуг Державної міграційної служби 

України, комплексної послуги «єМалятко», ID-14, адмінпослуги «Соціальна 

громада». 

У 12-ти ЦНАП Чернівецької області запроваджено електронний 

документообіг та автоматизований обмін даними між Центрами надання 

адміністративних послуг та суб’єктами надання адміністративних послуг. 

З метою розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг, 

сформовано План заходів щодо готовності у 37 населених пунктах Чернівецької 

області до розбудови мережі ЦНАП у період 2019 - 2020 років. 

Після завершення процесу утворення ЦНАП у вищезазначених органах 

місцевого самоврядування, в Чернівецькій області будуть функціонувати 37 

ЦНАП, що, відповідно, дозволить забезпечити 95,5% мешканців області 

якісними адміністративними послугами та часовою доступністю до ЦНАП в 

межах 10 хвилин. 
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Окрім того, у рамках впровадження ідеології партнерських відносин між 

органами державної фіскальної служби та платниками податків, з метою 

створення комфортних умов обслуговування платників, удосконалення системи 

адміністрування податків і зборів на базі територіальних органів ГУ ДПС у 

Чернівецькій області діють 13 Центрів обслуговування платників. Відповідно 

платники мають можливість отримати цілий ряд безоплатних послуг: 

адміністративних, консультаційних, інформаційних та інших, що необхідні для 

здійснення фінансово – господарської та підприємницької діяльності, а також 

отримати електронний цифровий підпис.  

Також, платникам податків видано 2545 ліцензій на право роздрібної 

торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, 1479 довідок про 

відсутність заборгованості з платежів до бюджету, 259 довідок про подану 

декларацію про майновий стан і доходи. 

Проведено реєстрацію 912 реєстраторів розрахункових операцій, 

зареєстровано 3000 книг обліку розрахункових операцій та 124 розрахункові 

книжки. 

Станом на 01.07.2020 Центрами надано 43,6 тис. адміністративних послуг 

платникам. 11,5 тис. платників отримали з Державного реєстру фізичних осіб – 

платників податків реєстраційні номери облікової картки платника податків та 

видано 9,0 тис. відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників 

податків про джерела виплачених доходів та утриманих податків. 

В області функціонує система заходів інформаційно-консультаційної та 

освітньої підготовки, метою якої є мотивація безробітних до відкриття власної 

справи.  

При розгляді питання щодо виплати допомоги по безробіттю одноразово 

пріоритет надається безробітним, що мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню відповідно до статті 14 Закону України «Про зайнятість 

населення». Безробітним, які виявили бажання відкрити власну справу, 

одноразово виплачується допомога по безробіттю для організації 

підприємницької діяльності. 

Протягом січня-червня 2020 року 19 безробітних отримали одноразово 

виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності на 

загальну суму 855,5 тис.грн. Середній розмір одноразової виплати для 

організації підприємницької діяльності склав 45,0 тис.грн. 

З числа безробітних, які одноразово отримали допомогу по безробіттю 

для організації підприємницької діяльності, 37% складала молодь у віці до 35 

років, 26% – жителі сільської місцевості та 11% – учасники Операцій 

об'єднаних сил. 

Громадяни, які отримали допомогу по 

безробіттю одноразово, організували 

підприємницьку діяльність в наступних сферах 

економічної діяльності: оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт автотранспортних засобів та 

мотоциклів (32%), професійна, наукова та технічна 



13 

діяльність (16%), охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (11%), інші 

сфери (41%). 

Також, 22 квітня 2020 року ухвалено постанову Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку надання та повернення коштів, 

спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період 

карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (№ 306), якою визначено механізм 

надання допомоги суб’єктам малого та середнього підприємництва для виплати 

її працівникам у разі втрати ними частини зарплати внаслідок зупинення 

(скорочення) діяльності у зв’язку з карантинними заходами. 

Чернівецька область увійшла в 5 областей, в яких найбільше ФОПів 

звернулися до служби зайнятості для отримання допомоги по частковому 

безробіттю на період карантину. 

Станом на 15.09.2020 (за інформацією Чернівецького обласного центру 

зайнятості) 11106 роботодавців та фізичних осіб-підприємців мали фінансову 

підтримку від держави – допомогу з часткового безробіття. 

Загалом підприємці отримали 115,9 млн грн 

допомоги по частковому безробіттю. 

За період карантину 675 підприємств малого 

та середнього бізнесу Чернівецької області 

отримали компенсацію витрат на заробітну плату 

для 7,2 тис. працівників.  

10431 фізична особа-підприємець також 

мають допомогу з часткового безробіття. 

Така допомога сприяє мінімізувати втрати бізнесу через скорочення або 

призупинення діяльності та підтримати роботодавців та ФОПів в карантинний 

та посткарантинний період. 

Крім того, за ініціативи Президента України та Уряду, з лютого 2020 року 

стартувала Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%». Мета якої, 

створити сприятливі умови для розвитку власного або започаткування нового 

бізнесу, розбудови потужної екосистеми підтримки розвитку підприємництва в 

державі. 

Так, 03 березня 2020 року в м. Чернівці у приміщенні Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича відбулася зустріч представників 

Офісу розвитку МСП, банків-учасників Державної програми, програми USAID 

«Конкурентоспроможна економіка України» та 

Фонду розвитку підприємництва з 

представниками бізнес спільноти Чернівецької 

області щодо презентації Державної програми 

«Доступні кредити 5-7-9%». 

Під час презентації також відбувся практичний 

Бізнес семінар для підприємців «Від ідеї до 

бізнесу. Інструменти підтримки МСП. Умови участі у Державній програмі 

«Доступні кредити 5-7-9%»» .  
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Крім того, у рамках фінансової підтримки підприємців на період 

здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19), урядом вдосконалено державну програму 

підтримки «Доступні кредити 5-7-9%», а саме: 

- розширено коло суб'єктів підприємництва, які можуть отримати 

державну фінансову підтримку за програмою; 

- збільшено максимальну суму позики до 3 млн грн;  

- розширено пакетом антикризових заходів для мікро- та малого бізнесу, 

зокрема: 

• кредит до 3 млн грн на строк до 5 років з процентною ставкою 3% 

на інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням суб’єктом підприємництва 

господарської діяльності з виробництва окремих видів продукції; 

•  кредит до 3 млн грн на строк до 2 років з процентною ставкою 3% 

на фінансування оборотного капіталу суб’єкта підприємництва для покриття 

його постійних (регулярних) витрат;  

• кредит до 3 млн грн на строк до 5 років (з процентною ставкою 0% 

до 31 березня 2021 року) на рефінансування заборгованості суб’єкта 

підприємництва за інвестиційним(и) кредитом (кредитами) та кредитом 

(кредитами) на оборотний капітал, наданим (наданими) банком (банками) 

України. 

Станом на 01.07.2020 опрацьовано 174 заявки з поданими документами 

на отримання кредитів, видано 18 кредитів за Програмою на суму близько          

8 млн грн. 

В області вживаються заходи організаційного, правового характеру щодо 

легалізації трудових відносин, постійно працюють обласна, міські та районні 

робочі групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості 

населення. 

З початку 2020 року проведено 28 засідань зазначених робочих груп, на 

яких заслухано 224 суб’єкти господарювання щодо легалізації трудових 

відносин та рівня оплати праці, надано 247 рекомендацій за результатами 

засідань. 

Крім того, за результатами проведених співбесід представниками 

податкових органів з керівниками юридичних осіб та фізичними особами - 

підприємцями щодо необхідності офіційного працевлаштування працівників та 

підвищення рівня оплати їх праці за січень–червень 2020 року легалізовано 

працю 7796 осіб. 

У рамках реалізації заходів Комплексної програми розвитку малого та 

середнього підприємництва на 2019-2020 роки, Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією спільно з Регіональним фондом підтримки 

підприємництва по Чернівецькій області здійснювалася реалізація програми 

часткового відшкодування відсоткових ставок за користування банківськими 

кредитами суб’єктам малого і середнього підприємництва для реалізації 

проєктів у пріоритетних напрямках розвитку області. 
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У 2019 році на часткове відшкодування відсоткової ставки 9 суб’єктам 

господарювання за користування банківськими кредитами спрямовано                   

329,4 тис.грн. 

У 2020 році на реалізацію зазначеної програми виділено 263,1 тис.грн. 

В області наявні об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва, які 

здійснюють інформаційну, методологічну та фінансову підтримку суб’єктів 

господарської діяльності, зокрема:  

 16 громадських об’єднань суб’єктів підприємництва; 

 26 інформаційно-консультаційних установ; 

 19 кредитних спілок; 

 10 фондів підтримки підприємництва (фактично діючих 2); 

 8 аудиторських фірм; 

 7 бізнес-центрів; 

 2 інноваційні фонди; 

 2 інвестиційні компанії; 

 1 лізинговий центр; 

 1 індустріальний парк; 

 1 бізнес-інкубатор. 

Крім того, в районах області нараховується 8 дорадчих служб. Також, 

діють 80 сільськогосподарських кооперативів, з яких 35 – споживчої кооперації 

та 45 підприємств з організаційно-правовою формою господарювання. 

Потреба в коштах обласного бюджету на фінансування заходів 

Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у 

Чернівецькій області на 2019-2020 роки становить 10446,0 тис.грн, з них на 

2019 рік – 5523,0 тис.грн, на 2020 рік – 4923,0 тис.грн.  

На виконання заходів Комплексної програми у 2019 році з обласного 

бюджету виділено 1300 тис.грн, з яких фактично профінансовано з обласного 

бюджету 755,2 тис.грн. Зокрема: 

329,4 тис.грн - на часткове відшкодування відсоткової ставки 9 суб’єктам 

господарювання за користування банківськими кредитами; 

144,9 тис.грн - виготовлення 707 презентаційних та інформаційних 

матеріалів про Чернівецьку область; 

127,0 тис.грн - на забезпечення організації, проведення та участь 

представників області у 5 інвестиційних бізнес-форумах, бізнес-зустрічах у 

форматі В2В, виставково-ярмаркових, презентаційних заходах, зокрема: 

 ХХІІІ міжрегіональній спеціалізованій виставці «Букдерев – 2019»; 

  багатогалузевій виставці – ярмарці «Виготовлено в Єврорегіоні 

«Верхній Прут» продукції власного виробництва малих і середніх 

підприємств;  

  IX Європейському Конгресі малого та середнього бізнесу у                       

м. Катовіце, Республіка Польща; 

  Інвестиційному форумі RE: THINK Invest in Ukraine у                                  

м. Маріуполь; 

 Чернівецькому Регіональному Форумі «БІЗНЕС-МОЖЛИВОСТІ 

2.0» («Chernivtsi Regional Forum Business Opportunities 2.0»); 



16 

125 тис.грн - на надання організаційної та фінансової підтримки 

Регіональному фонду підтримки підприємництва по Чернівецькій області та 

здійснення фінансового забезпечення організації проведення заходів Програми 

часткового відшкодування відсоткових ставок за користування  банківськими 

кредитами; 

25,0 тис.грн - на проведення дослідження діяльності суб’єктів малого та 

середнього підприємництва, у тому числі фізичних осіб-підприємців та 

визначення смарт-спеціалізації області, районів, об’єднаних територіальних 

громад; 

3,9 тис.грн - на забезпечення організації та проведення заходів щодо 

святкування професійного свята «Дня підприємця». 

На виконання заходів Комплексної програми у 2020 році з обласного 

бюджету виділено 760 тис.грн, з яких 263,1 тис. грн – на часткове 

відшкодування відсоткових ставок за користування банківськими кредитами 

залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації 

проєктів у пріоритетних напрямах розвитку. 

Фактично профінансовано з обласного бюджету 20,0 тис.грн.  

Станом на 01.07.2020 на виконання заходів місцевих програм підтримки 

підприємництва у 2020 році передбачено 515,0 тис.грн, профінансовано                    

35,0 тис.грн, або 6,8% від запланованої суми. 

 

2. Мета Комплексної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва у Чернівецькій області на 2021-2022 роки 

 

Головною метою Програми є створення відповідних умов для 

започаткування і ведення підприємницької діяльності, підвищення рівня її 

конкурентоспроможності, активізації співробітництва між закладами вищої 

освіти, науковими установами та підприємництвом, а також запровадження 

інструментів підтримки інноваційної діяльності, подальша розбудова мережі 

інфраструктури підтримки підприємництва шляхом синергії зусиль органів 

державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, об’єднань суб’єктів 

малого і середнього бізнесу, що забезпечить інвестиційно-інноваційний 

розвиток області та підвищить рівень життя населення. 

 

3. Завдання Комплексної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва у Чернівецької області на 2021-2022 роки 

 

Відповідно до напрямів підтримки малого та середнього підприємництва, 

Програма передбачає виконання наступних завдань: 

3.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької 

діяльності: 

1) забезпечення здійснення державної регуляторної політики; 

2) забезпечення реалізації принципу «спочатку думай про мале»; 

3) підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства, що регулює 

відносини у сфері здійснення підприємницької діяльності. 
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3.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка: 

1) впровадження механізмів фінансово-кредитної підтримки суб’єктів 

малого та середнього підприємництва; 

2) залучення коштів  міжнародних фондів і програм технічної допомоги 

для підвищення ефективності діяльності суб’єктів малого та середнього 

підприємництва; 

3) розширення джерел фінансування суб’єктів малого та середнього 

підприємництва;  

4) підтримка підприємницької ініціативи серед безробітних, сприяння 

безробітним у реалізації права на самозайнятість; 

5) стимулювання суб’єктів підприємництва до залучення інвестиційних 

ресурсів та міжнародної технічної допомоги. 

 

3.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення: 

1) ресурсне забезпечення діяльності суб’єктів малого та середнього 

підприємництва; 

2) створення сприятливих умов для популяризації продукції місцевих 

товаровиробників на внутрішньому і зовнішніх ринках; 

3) забезпечення поінформованості про інвестиційний та експортний 

потенціал Чернівецької області; 

4) проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на 

роз’яснення важливості розвитку підприємництва; 

5) сприяння впровадженню систем управління на малих та середніх 

підприємствах з урахуванням вимог міжнародних стандартів; 

6) забезпечення розвитку та популяризація культури підприємництва; 

7) створення умов для впровадження інновацій у діяльність малого та 

середнього підприємництва; 

8) активізація трансферу технологій; 

9) популяризація принципів та стандартів соціально відповідального 

бізнесу; 

10) розвиток системи «освіта впродовж життя»; 

11)  проведення досліджень діяльності суб’єктів малого та середнього 

підприємництва, у тому числі фізичних осіб-підприємців та їх впливу на стан 

соціально-економічного розвитку регіону. 

 

3.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва: 

1) сприяння розвитку ефективної регіональної інфраструктури підтримки 

бізнесу; 

2) децентралізація адміністративних послуг, покращення якості їх 

надання, підвищення ефективності діяльності Центрів надання 

адміністративних послуг; 

3) модернізація існуючої інфраструктури підтримки малого та середнього 

підприємництва. 
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Виконання зазначених завдань Програми здійснюватиметься шляхом 

виконання конкретних заходів, які містяться у додатку 4 до Програми.    

 

4. Моніторинг виконання Комплексної програми розвитку малого та 

середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2021-2022 роки 

 

Організаційне супроводження виконання Програми на 2021-2022 роки 

здійснює Департамент регіонального розвитку обласної державної 

адміністрації. 

Джерелами фінансування Програми на 2021-2022 роки є: кошти 

обласного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування, кошти Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття та інші джерела фінансування. 

Розпорядником коштів обласного бюджету, що спрямовуються на 

підтримку малого та середнього підприємництва, є Департамент регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації. 

Виконавці Програми щокварталу до 12 липня та 12 січня надають 

Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації 

інформацію про хід реалізації її заходів. Департамент регіонального розвитку 

обласної державної адміністрації узагальнює подані матеріали та щопівроку до 

25 липня та 25 січня інформує обласну державну адміністрацію. 

Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації 

щороку до 1 березня 2021 року узагальнює інформацію про стан та результати 

виконання Програми та подає відповідний звіт на розгляд сесії обласної ради. 

 

 

Керуючий справами обласної ради                                         Микола БОРЕЦЬ 
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Додаток 1 

До Комплексної програми розвитку 
малого та середнього 

підприємництва у Чернівецькій 

області на 2021-2022 роки 
 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва  

у Чернівецькій області на 2021–2022 роки 
 

1. Загальна характеристика регіону: 

 Площа території  

 (тис. кв. м.)  

 

 Кількість населення 

 (тис. чол.) 

 

 

 

 Специфіка 

 

 

 Рівень безробіття 

населення (за методологією 

МОП) у віці 15-70 років 

(%) 

(станом на 01.01.2020) 

 

  Єврорегіон  

8,1  

1,3% від території України  

 
Чисельність наявного населення станом на 

01.01.2020 – 904,4 

в т.ч.: міське – 390,7 

сільське – 513,7 

 

аграрно-промислова 

 

 
7,8 

 

 
 
 

 

 

«Карпати», «Верхній Прут» 

(«Єврорегіон Карпати - Україна») 

2. Дата ухвалення рішення про 

розробку Програми 

 

Доручення обласної державної 

адміністрації від 24.07.2020 № 74-К «Про 

розробку проєкту Комплексної програми 

розвитку малого та середнього 

підприємництва у Чернівецькій області на 

2021-2022 роки» 

3.  Дата затвердження 

Програми 

(найменування і номер 

відповідного рішення)  

 

4. Головний замовник 

Програми  

 

Головний розробник 

Чернівецька обласна державна 

адміністрація 
 

Департамент регіонального розвитку  
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Програми: 

Співрозробники: 

 

обласної державної адміністрації 

 структурні підрозділи обласної 

державної адміністрації; 

 територіальні підрозділи 

центральних органів виконавчої влади; 

 районні державні адміністрації та 

виконком Чернівецької міської ради; 

 об’єднані територіальні громади; 

 бізнес-асоціації та громадські 

організації підприємців; 

 Регіональний Фонд підтримки 

підприємництва по Чернівецькій області; 

 Чернівецька торгово-промислова 

палата; 

 установа «Агенція регіонального 

розвитку Чернівецької області» 

5. Очікувані кінцеві результати 

від реалізації Програми в 

динаміці змін цільових 

показників: 

Дані на 

початок дії 

Програми 

(станом на 

01.01.2020) 

Очікувані показники 

(прогноз) 

2021 

рік 

2022  

рік 

 

1. Кількість малих підприємств 

(за даними Головного 

управління статистики у 

Чернівецькій області) 

4027 

 

4127 4237 

 

2. Кількість середніх 

підприємств 

(за даними Головного 

управління статистики у 

Чернівецькій області) 

207 232 247 

 

3. Кількість малих та середніх 

підприємств на 10 тис. осіб 

наявного населення (за даними 

Головного управління 

статистики у Чернівецькій 

області) 

47 53 58 

 

4. Кількість суб’єктів малого та 

середнього підприємництва – 

юридичних осіб (за даними 

Головного управління ДПС у 

Чернівецькій області) 

17263 17703 18003 
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5. Кількість суб’єктів малого та 

середнього підприємництва 

(юридичних осіб) на 10 тис. 

осіб наявного населення 

(одиниць) 

(за  розрахунковими 

показниками) 

191 203 209 

 6. Кількість суб’єктів малого та 

середнього підприємництва – 

фізичних осіб (за даними 

Головного управління ДПС у 

Чернівецькій області) 

43791 43950 44300 

 7. Кількість суб’єктів малого та 

середнього підприємництва 

(фізичних осіб) на 10 тис. осіб 

наявного населення (одиниць) 

(за  розрахунковими 

показниками) 

484 488 492 

 8.  Кількість зайнятих 

працівників  

56897 58597 59597 

 9.  Кількість фермерських 

господарств (одиниць) 

817 833 835 

 10. Надходження до бюджетів 

від суб’єктів малого і 

середнього підприємництва 

(млрд грн) 

3,9 4,2 5,0 

 11.  Кількість об’єктів 

інфраструктури підтримки 

суб’єктів малого та середнього 

підприємництва (одиниць), у 

тому числі: 

161 130 135 

  бізнес-центри 7 8 8 

  бізнес-інкубатори 1 1 2 

  технопарки (індустріальні 

парки) 

1 1 1 

  лізингові центри 1 2 2 
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  фінансово-кредитні 

установи: (кредитні спілки, 

установи взаємного 

кредитування) 

19 20 21 

  фонди підтримки 

підприємництва 

10 10 10 

  інвестиційні, інноваційні 

фонди і компанії 

4 4 5 

  товарні біржі 4 5 5 

  інформаційно-

консультативні установи 

26 27 27 

  страхові компанії 26 27 28 

  аудиторські фірми 9 9 9 

  громадські бізнес-асоціації, 

громадські об’єднання 

підприємців 

53 16 17 

 12.  Кількість створених 

робочих місць (одиниць) 

9736 10221 11150 

6. Терміни і етапи реалізації 

програми 

Програма впроваджується впродовж 2021-

2022 років 

7. Перелік місцевих бюджетів, 

які приймають участь у 

виконанні програми  

Обласний бюджет, бюджети місцевого 

самоврядування 

8. Вартість Програми – обсяги 

коштів, необхідних на 

фінансування заходів 

(тис.грн) 

28955,8 

з них коштів обласного 

бюджету (тис.грн) 

11976,0 

коштів бюджетів місцевого 

самоврядування 

800,0 

 

кошти Фонду 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування на випадок 

безробіття 

10279,8 
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 кошти небюджетних джерел 

(тис.грн) 

5900,0 

9. Джерела фінансування 

Програми 

Обласний бюджет, бюджети місцевого 

самоврядування, бюджет Фонду 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок 

безробіття, кошти небюджетних джерел. 

10. Система організації 

контролю за виконанням 

Програми 

Структурні підрозділи обласної державної 

адміністрації, територіальні підрозділи 

центральних органів виконавчої влади в 

області, районні державні адміністрації, 

органи місцевого самоврядування та інші 

виконавці заходів Програми, щокварталу 

до 12 числа місяця, наступного за звітним 

періодом інформують Департамент 

регіонального розвитку обласної 

державної адміністрації про хід виконання 

заходів Програми.  

Департамент регіонального розвитку 

облдержадміністрації щокварталу до 25 

числа місяця, наступного за звітним 

періодом узагальнює матеріали та 

інформує Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 

господарства України. 

Інформація про результати виконання 

Програми та ефективність реалізації її 

заходів заслуховується на сесії обласної 

ради. 
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Додаток 2 

до Комплексної програми розвитку малого 
та середнього підприємництва у 

Чернівецькій області на 2021-2022 роки 
 

 

Ресурсне забезпечення Комплексної програми розвитку малого та 

середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2021-2022 роки 

 

(тис.грн) 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

Етапи виконання 

Програми 

Всього 

витрати на 

виконання 

Програми 
2021 

рік 

2022  

рік 

1 2 3 4 

Обсяг ресурсів всього, 

в тому числі: 

14679,1 14276,7 28955,8 

в тому числі: 

Фонд загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок 

безробіття 

 

 

4966,1 

 

 

5313,7 

 

 

10279,8 

обласний бюджет 5963,0 6013,0 11976,0 

бюджети місцевого самоврядування 300,0 500,0 800,0 

Кошти небюджетних джерел 3450,0 2450,0 5900,0 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів  

обласного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування, Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття та інших не заборонених законом джерел фінансування.  

Обсяг щорічних асигнувань на виконання Програми визначається у 

видатковій частині  місцевих бюджетів. 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради                                          Микола БОРЕЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до Комплексної програми розвитку малого та 

середнього підприємництва у Чернівецькій області  
на 2021-2022 роки 

 

Результативні показники Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва  

у Чернівецькій області на 2021-2022 роки 

№ 

п/п 
Назва показника 

Одиниця 

виміру 

Вихідні 

дані на 

початок 

дії 

Програми 
(станом на 

01.01.2020) 

Очікувані результати 

2020 

рік 

(очікувані 

дані) 

2021 

рік 

(прогноз) 

 

2022 

рік 

(прогноз) 

Всього за період 

дії Програми  

1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Показники продукту Програми 

1. Кількість суб’єктів малого та 

середнього підприємництва – 

юридичних осіб (за даними 

Головного управління ДПС у 

Чернівецькій області) 

(одиниць) 17263 17453 17703 18003 +550 

2. Кількість суб’єктів малого та 

середнього підприємництва – 

фізичних осіб (за даними 

Головного управління ДПС у 

Чернівецькій області) 

(одиниць) 43791 43350 43950 44300 +950 

3. Кількість зайнятих 

працівників  

(осіб) 56897 57597 58597 59597 +2000 

4. Кількість безробітних, які (осіб) 1544 1000 1600 1800 +800 
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Керуючий справами обласної ради                                                                                                               Микола БОРЕЦЬ 

візьмуть участь у  

інформаційно-

консультаційних заходах з 

основ організації 

підприємницької діяльності 

5. Кількість об’єктів 

інфраструктури підтримки 

малого та середнього 

підприємництва 

(одиниць) 161 123 130 135 +12 

ІІ. Показники ефективності програми 

1. Кількість суб’єктів малого та 

середнього підприємництва 

(юридичних осіб) на 10 тис. 

осіб наявного населення 

(одиниць) (за розрахунковими 

показниками) 

(одиниць) 191 195 203 209 +14 

2. Кількість суб’єктів малого та 

середнього підприємництва 

(фізичних осіб) на 10 тис. осіб 

наявного населення (одиниць) 

(за розрахунковими 

показниками) 

(одиниць) 484 480 488 492 +12 

ІІІ. Показники якості програми 

1. Збільшення рівня надходжень 

до бюджетів усіх рівнів від 

суб’єктів малого і середнього 

підприємництва 

(відсотків) __ 3,0 10,0 20,0 __ 
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Додаток 4 

до Комплексної програми розвитку малого та 

середнього підприємництва у Чернівецькій 
області на 2021-2022 роки 

 

Заходи Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва  

у Чернівецькій області на 2021-2022 роки 
 

№ 

з/п 

Пріоритетні 

Завдання 

Зміст заходу Термін 

виконан

ня 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, 

тис.грн 

Очікуваний 

результат 

2021 рік 2022 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності 

1.1. Забезпечення 

здійснення 

державної 

регуляторної 

політики 

1.1.1. Затвердження та 

оприлюднення Планів  

діяльності з підготовки 

проєктів регуляторних актів 

 

2021 -

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації, 

районні 

державні 

адміністрації, 

органи 

місцевого 

самоврядування  

Кошти 

обласного 

бюджету 

3,0 3,0 Забезпечення 

виконання 

Закону України 

«Про засади 

державної 

регуляторної 

політики у сфері 

господарської 

діяльності», 

прозорого і 

публічного 

прийняття 

рішень 

1.1.2. Проведення заходів з 

відстеження 

результативності діючих 

регуляторних актів  

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації, 

- Вкладень коштів не 

потребує 

Оцінка стану 

впровадження 

регуляторних 

актів та 

досягнення 

поставлених 
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регуляторні 

органи 

обласної, 

районних 

державних 

адміністрацій, 

органів 

місцевого 

самоврядування 

цілей 

1.1.3. Перегляд діючих 

регуляторних актів з метою 

визначення їх актуальності 

та відповідності чинному 

законодавству; скасування 

або внесення, у разі 

необхідності, змін до них  

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації, 

сектор 

Державної 

регуляторної 

служби у 

Чернівецькій 

області, 

структурні 

підрозділи 

обласної 

державної 

адміністрації – 

розробники 

регуляторних 

актів, районні 

державні 

адміністрації, 

органи 

місцевого 

самоврядування 

- Вкладень коштів не 

потребує 

Актуалізація 

регуляторних 

актів, 

скасування 

економічно-

недоцільних та 

неефективних 

регуляторних 

актів, прийнятих 

органами  

виконавчої 

влади та 

місцевого 

самоврядування 
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1.1.4. Забезпечення ведення 

та оновлення реєстрів 

регуляторних актів та 

доступу до їх змісту 

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації, 

регуляторні 

органи 

обласної, 

районних 

державних 

адміністрацій, 

органів 

місцевого 

самоврядування 

- Вкладень коштів не 

потребує 

Систематизація 

інформації про 

діючі 

регуляторні акти 

1.1.5. Забезпечення ведення 

та своєчасного оновлення 

розділу «Регуляторна 

політика» на офіційних 

вебсайтах регуляторних 

органів 

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації, 

регуляторні 

органи 

обласної, 

районних 

державних 

адміністрацій, 

органів 

місцевого 

самоврядування 

- Вкладень 

коштів не потребує 

Розміщення 

актуальної 

інформації про 

здійснення 

державної 

регуляторної 

політики на 

офіційних 

вебсайтах 

регуляторних 

органів 

1.1.6. Проведення публічних 

обговорень проєктів 

регуляторних актів, їх 

розгляд на засіданнях 

2021-

2022 

роки 

Регуляторні 

органи 

обласної, 

районних 

- Вкладень 

коштів не потребує 

 

Забезпечення 

публічності 

процесу 

підготовки і 
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консультативно-дорадчих 

органів при обласній 

державній адміністрації, 

районних державних 

адміністраціях, виконавчих 

комітетах органів місцевого 

самоврядування 

державних 

адміністрацій, 

органів 

місцевого 

самоврядування 

прийняття 

регуляторних 

актів  

1.1.7. Організація 

проведення спеціалізованих 

нарад, семінарів, навчань, 

тренінгів для суб’єктів 

підприємництва, працівників 

районних державних 

адміністрацій, органів 

місцевого самоврядування, 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації – 

розробників проєктів 

регуляторних актів з питань 

реалізації державної 

регуляторної політики у 

сфері господарської 

діяльності 

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації, 

сектор 

Державної 

регуляторної 

служби у 

Чернівецькій 

області, 

Чернівецький 

регіональний 

центр 

перепідготовки 

та підвищення 

кваліфікації 

працівників 

органів 

державної 

влади, органів 

місцевого 

самоврядування, 

державних 

підприємств, 

установ та 

Кошти 

обласного 

бюджету 

20,0 20,0 Підвищення 

професійних 

навичок 

розробників 

проєктів  

регуляторних 

актів, залучення 

суб’єктів 

підприємництва 

до розробки 

регуляторних 

актів  
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організацій, 

Регіональний 

фонд підтримки 

підприємництва 

по Чернівецькій 

області, 

громадські 

організації  

1.2. Забезпечення 

реалізації 

принципу 

«спочатку 

думай про 

мале» 

1.2.1. Сприяння 

застосуванню розробниками 

проєктів регуляторних актів 

он-лайн сервісу для 

підготовки рішення щодо 

проведення аналізу 

регуляторного впливу 

регуляторного акта та тесту 

малого підприємництва 

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації, 

структурні 

підрозділи 

обласної 

державної 

адміністрації, 

районні державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

сектор 

Державної 

регуляторної 

служби у 

Чернівецькій 

області 

- Вкладень коштів не 

потребує 

Популяризація 

вебресурсу для 

проведення 

аналізу впливу 

проєкту 

регуляторного 

акта 

1.3. Підготовка 

пропозицій 

щодо 

удосконалення 

законодавства, 

1.3.1. Здійснення 

моніторингу змін 

законодавчо-нормативної 

бази, що регулює розвиток 

підприємництва, питання 

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку 

обласної 

державної 

- Вкладень коштів не 

потребує 

Моніторинг 

діючої 

законодавчо-

нормативної 

бази, що 
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що регулює 

відносини у 

сфері 

здійснення 

підприємницьк

ої діяльності 

державної регуляторної 

політики у сфері 

господарської діяльності та 

надання пропозицій 

центральним органам 

виконавчої влади щодо її 

удосконалення  

адміністрації, 

структурні 

підрозділи 

обласної 

державної 

адміністрації, 

територіальні 

підрозділи 

центральних 

органів 

виконавчої 

влади, районні 

державні 

адміністрації, 

органи 

місцевого 

самоврядування 

регулює 

здійснення 

господарської 

діяльності та 

внесення 

пропозицій 

щодо її 

удосконалення 

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 

2.1. Впровадження 

механізмів 

фінансово-

кредитної 

підтримки 

суб’єктів малого 

та середнього 

підприємництва 

2.1.1. Надання суб’єктам 

малого та середнього 

підприємництва фінансової 

підтримки шляхом часткової 

компенсації відсоткових 

ставок за кредитами, 

отриманими у банківських 

установах для здійснення 

підприємницької діяльності 

у пріоритетних для 

Чернівецької області 

напрямках 

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації, 

Регіональний 

фонд підтримки 

підприємництва 

по Чернівецькій 

області, 

установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

Кошти 

обласного 

бюджету 

500,0 

 

 

 

500,0 

 

 

 

Створення 

сприятливих 

умов для 

активізації 

розвитку малого 

та середнього 

підприємництва, 

здешевлення 

кредитних 

ресурсів для 

реалізації 

інвестиційних 

проєктів у 

пріоритетних 

напрямках 
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області», 

районні 

державні 

адміністрації, 

органи 

місцевого 

самоврядування, 

громадські 

організації 

2.1.2. Надання суб’єктам 

малого та середнього 

підприємництва 

мікрокредитів для реалізації 

інвестиційних проєктів у 

пріоритетних для 

Чернівецької області 

напрямках 

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації, 

установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області», 

районні 

державні 

адміністрації, 

органи 

місцевого 

самоврядування, 

громадські 

організації 

Кошти 

обласного 

бюджету 

2000,0 

 

 

 

2000,0 

 

 

 

Створення 

сприятливих 

умов для 

активізації 

розвитку малого 

та середнього 

підприємництва, 

здешевлення 

кредитних 

ресурсів для 

реалізації 

інвестиційних 

проєктів у 

пріоритетних 

напрямках  
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2.2. Залучення 

коштів  

міжнародних 

фондів і 

програм 

технічної 

допомоги для 

підвищення 

ефективності 

діяльності 

суб’єктів малого 

та середнього 

підприємництва 

2.2.1. Забезпечення 

співфінансування грантових 

(міжнародних) проєктів, 

спрямованих на розвиток і 

популяризацію 

підприємництва  

2021- 

2022  

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації, 

Регіональний 

фонд підтримки 

підприємництва 

по Чернівецькій 

області, 

установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області», 

громадські 

організації, 

громадські 

організації 

Кошти 

обласного  

бюджету 

300,0 300,0 Фінансова 

підтримка 

реалізації на 

території області 

грантових 

(міжнародних) 

проєктів 

спрямованих на 

розвиток і 

популяризацію 

підприємництва 

2.3. Підтримка 

підприємницьк

ої ініціативи 

серед 

безробітних, 

сприяння 

безробітним у 

реалізації права 

на самозай-

нятість 

2.3.1. Надання одноразової 

допомоги для 

започаткування власної 

справи безробітним, які 

виявили бажання займатися 

підприємницькою 

діяльністю 

2021-

2022 

роки 

Чернівецький 

обласний центр 

зайнятості 

Кошти 

Фонду 

загальнообо

в’язкового 

державного 

соціального 

страхування 

на випадок 

безробіття 

4923,1 5267,7 Збільшення 

кількості 

суб’єктів 

підприємництва 

за рахунок 

започаткування 

власної справи 

безробітними, які 

виявили бажання 

займатися 

підприємницько

ю діяльністю 

2.4. Стимулювання 2.4.1. Залучення суб’єктів 2021- Департамент - Вкладень коштів не Забезпечення 
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суб’єктів 

підприємництв

а до залучення 

інвестиційних 

ресурсів та 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

малого та середнього 

підприємництва до участі у 

програмах транскордонного 

співробітництва та 

конкурсних відборах на 

отримання грантів для 

розвитку бізнесу  

 

2022 

роки 

комунікацій,  

Департамент 

регіонального 

розвитку  

обласної 

державної 

адміністрації, 

установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області», 

Регіональний 

фонд підтримки 

підприємництва 

по Чернівецькій 

області, районні 

державні 

адміністрації, 

органи 

місцевого само-

врядування, 

громадські 

організації 

потребує участі суб’єктів 

підприємницької 

діяльності в 

конкурсах 

проєктів та 

залучення 

грантових 

коштів на їх 

реалізацію 

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення 

3.1. Ресурсне 

забезпечення 

діяльності 

суб’єктів малого 

та середнього 

підприємництва 

3.1.1. Підготовка та 

здійснення продажу об'єктів 

малої приватизації, 

включених до переліків 

об'єктів, що підлягають 

приватизації 

 

2021-

2022 

роки 

Управління 

забезпечення 

реалізації 

повноважень у 

Чернівецькій 

області 

Регіонального 

відділення  

- Вкладень коштів не 

потребує 

Створення умов 

для придбання 

суб’єктами 

малого та 

середнього 

підприємництва 

об’єктів 

нерухомості для 
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Фонду 

державного 

майна України 

по Івано-

Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 

здійснення 

підприємницької 

діяльності 

3.1.2. Підготовка та 

здійснення процедури 

передачі в оренду об’єктів 

державної власності, які 

включені до Переліку 

першого типу /Перелік 

об’єктів, щодо яких 

прийнято рішення про 

передачу в оренду на 

аукціоні/ для здійснення 

господарської діяльності 

суб’єктами малого та 

середнього підприємництва 

2021-

2022 

роки 

Управління 

забезпечення 

реалізації 

повноважень у 

Чернівецькій 

області 

Регіонального 

відділення  

Фонду 

державного 

майна України 

по Івано-

Франківській, 

Чернівецькій та 

Тернопільській 

областях 

- Вкладень коштів не 

потребує 

Створення умов 

для оренди 

суб’єктами 

малого та 

середнього 

підприємництва 

об’єктів 

нерухомості для 

здійснення 

підприємницької 

діяльності 

3.1.3. Проведення земельних 

аукціонів з продажу права 

оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної 

власності 

2021-

2022 

роки 

Головне 

управління 

Держгеокадастр

у у 

Чернівецькій 

області, органи 

місцевого 

самоврядування 

- Вкладень коштів не 

потребує 

Створення умов 

для забезпечення 

суб’єктів 

підприємництва 

земельними 

ділянками для 

ведення 

господарської 

діяльності, 

збільшення 
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надходжень до 

місцевих 

бюджетів  

3.1.4. Постійне оновлення 

баз даних про наявність 

вільних земельних ділянок, 

виробничих площ, що не 

використовуються, об’єктів 

незавершеного будівництва 

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації, 

районні 

державні 

адміністрації, 

органи 

місцевого 

самоврядування 

- Вкладень коштів не 

потребує 

Надання 

інформації 

суб’єктам 

підприємництва 

про вільні 

земельні 

ділянки, 

виробничі 

площі, об’єкти 

незавершеного 

будівництва, 

тощо 

3.2. Створення 

сприятливих 

умов для 

популяризації 

продукції 

місцевих 

товаровиробни

ків на 

внутрішньому і 

зовнішніх 

ринках 

3.2.1. Організація та 

проведення інвестиційних 

бізнес-форумів, 

конференцій, бізнес-

зустрічей у форматі В2В, 

виставково-ярмаркових, 

презентаційних заходів на 

території Чернівецької 

області, забезпечення участі 

представників та суб’єктів 

підприємницької діяльності 

області у таких заходах, що 

будуть проводитись в 

Україні та за кордоном 

(оплата витрат на участь в 

заходах, витрати на проїзд та 

проживання, оренда 

виставкової площі) 

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку, 

Департамент 

комунікацій 

обласної 

державної 

адміністрації,  

районні 

державні 

адміністрації, 

органи 

місцевого само-

врядування, 

Регіональний 

фонд підтримки 

підприємництва 

по Чернівецькій 

області, 

Кошти 

обласного 

бюджету 

1000,0 1000,0 Промоція бізнес- 

потенціалу 

Чернівецької 

області, 

популяризація 

продукції 

національного 

виробника, 

налагодження 

нових ділових 

контактів 
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Чернівецька 

торгово-

промислова 

палата, 

установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області» 

3.3. Забезпечення 

поінформовано

сті про 

інвестиційний 

та експортний 

потенціал 

Чернівецької 

області 

3.3.1. Виготовлення 

презентаційних, 

інформаційних матеріалів 

для залучення інвестицій у 

розвиток малого та 

середнього підприємництва  

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку, 

Департамент 

комунікацій, 

управління  

агропромислово

го розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації, 

Чернівецька 

торгово-

промислова 

палата, 

установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області» 

Кошти 

обласного 

бюджету 

300,0 300,0 Підвищення 

інвестиційної 

привабливості 

Чернівецької 

області 

3.3.2. Розробка та 

обслуговування 

інтерактивного порталу 

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку 

Кошти 

обласного 

бюджету 

150,0 100,0 
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Чернівецької області, у тому 

числі інвестиційної карти 

обласної 

державної 

адміністрації, 

районні 

державні 

адміністрації, 

органи 

місцевого 

самоврядування 

3.3.3. Інформування 

суб’єктів малого та 

середнього підприємництва 

про комерційні пропозиції 

зарубіжних і вітчизняних 

партнерів, виставкові заходи, 

можливості налагодження 

бізнес-контактів з 

потенційними партнерами 

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку, 

Департамент 

комунікацій, 

управління  

агропромислово

го розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації,  

районні 

державні 

адміністрації, 

органи 

місцевого само-

врядування, 

Чернівецька 

торгово-

промислова 

палата, 

установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

- Вкладень коштів не 

потребує 

Актуалізація 

інформації щодо 

інвестиційних 

пропозицій,  

вільних 

виробничих 

приміщень та 

земельних 

ділянок, які 

можуть бути 

запропоновані 

інвесторам для 

реалізації 

інвестиційних 

проєктів. 

Покращення 

якості  розробки 

інвестиційних 

пропозицій та 

проєктів 
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Чернівецької 

області» 

3.3.4. Надання методичної 

допомоги суб’єктам малого 

та середнього 

підприємництва при 

розробці інвестиційних 

пропозицій та проєктів у 

пріоритетних напрямах 

розвитку економіки області 

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку,  

управління 

агропромислово

го розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації, 

районні 

державні 

адміністрації, 

органи 

місцевого само-

врядування, 

Регіональний 

фонд підтримки 

підприємництва 

по Чернівецькій 

області, 

установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області» 

- Вкладень коштів не 

потребує 

3.4. Проведення 

інформаційно-

просвітницьких 

заходів, 

спрямованих на 

роз’яснення 

3.4.1. Проведення 

інформаційно-

консультаційних заходів з 

орієнтації на 

підприємницьку діяльність 

серед безробітних осіб, які 

2021-

2022 

роки 

Чернівецький 

обласний центр 

зайнятості, 

Департамент 

соціального 

захисту 

- Вкладень коштів не 

потребує 

Проведення 

заходів, 

направлених на 

професійну 

перепідготовку 

осіб, які 



41 

важливості 

розвитку 

підприємництва  

перебувають на обліку в 

центрах зайнятості, а також 

інформаційно-

роз'яснювальної роботи 

серед суб’єктів малого та 

середнього підприємництва  

щодо переваг легальної 

зайнятості та стимулювання 

до створення нових та 

легалізації робочих місць 

населення 

обласної 

державної 

адміністрації, 

управління 

Держпраці у 

Чернівецькій 

області, 

Головне 

управління 

Державної 

податкової 

служби у 

Чернівецькій 

області, районні 

державні 

адміністрації, 

органи 

місцевого само-

врядування, 

Регіональний 

фонд підтримки 

підприємництва 

по Чернівецькій 

області 

перебувають на 

обліку в центрах 

зайнятості, з 

основ 

підприємницької 

діяльності. 

Збільшення 

кількості 

суб’єктів малого 

та середнього 

підприємництва, 

найманих 

працівників, 

підвищення їх 

соціального 

захисту, 

збільшення 

надходжень 

податків і зборів 

до бюджетів усіх 

рівнів. 

3.4.2. Організація та 

проведення семінарів, 

практикумів, тренінгів, «он-

лайн» конференцій, сеансів 

телефонного зв’язку «гаряча 

лінія», прес-конференцій, 

брифінгів, засідань «круглих 

столів», зустрічей з бізнес 

спільнотою, інформаційно-

2021-

2022 

роки 

Головне 

управління 

Державної 

податкової 

служби у 

Чернівецькій 

області 

- Вкладень коштів не 

потребує 

Постійне 

інформування 

суб’єктів малого 

та середнього 

підприємництва 

про 

застосування 

податкового 

законодавства, 



42 

роз’яснювальних заходів для 

платників податків з питань 

застосування положень 

податкового законодавства 

України та законодавства 

щодо сплати ЄСВ 

підвищення 

рівня податкової 

культури 

платників 

податків 

3.5. Сприяння 

впровадженню 

систем 

управління на 

малих та 

середніх 

підприємствах 

з урахуванням 

вимог 

міжнародних 

стандартів 

3.5.1. Сприяння 

впровадженню суб`єктами 

малого та середнього 

підприємництва систем 

управління якістю, систем 

управління безпечністю 

харчових продуктів  

відповідно до вимог 

міжнародних стандартів  

2021-

2022 

роки 

Державне 

підприємство 

«Чернівецький 

регіональний 

науково-

виробничий 

центр 

стандартизації, 

метрології та 

сертифікації» 

(ДП «Буковина-

стандартметро-

логія»), 

Департамент 

регіонального 

розвитку, 

управління 

агропромислово

го розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації, 

Чернівецька 

торгово-

промислова 

палата, 

районні 

державні 

- Вкладень коштів не 

потребує 

Поліпшення 

якості  та рівня 

безпечності 

товарів на 

споживчому 

ринку, 

забезпечення їх 

конкурентоспро

можності на 

внутрішньому і 

зовнішньому 

ринках  
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адміністрації, 

органи 

місцевого 

самоврядування 

3.6. Забезпечення 

розвитку та 

популяризація 

культури 

підприємництва 

3.6.1. Організація та 

проведення професійних 

свят: «Дня підприємця», 

«Дня працівників торгівлі», 

«Дня працівників житлово-

комунального господарства і 

побутового обслуговування 

населення», «Європейського 

тижня малого і середнього 

підприємництва» та інших 

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації, 

районні 

державні 

адміністрації, 

органи 

місцевого 

самоврядування 

Кошти 

обласного 

бюджету 

200,0 200,0 Забезпечення 

проведення 

організаційних 

заходів з 

відзначення 

кращих 

підприємців 

області 

3.6.2. Поширення інформації 

про успішні бізнес-проєкти 

суб’єктів підприємництва 

області 

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку, 

Департамент 

комунікацій, 

управління 

агропромислово

го розвитку, 

управління 

інфраструктури, 

капітального 

будівництва та 

експлуатації 

доріг обласної 

державної 

адміністрації,  

районні 

державні 

- Вкладень коштів не 

потребує 

Популяризація 

успішних бізнес 

проєктів та 

заохочення 

громадян до 

відкриття 

власної справи 



44 

адміністрації, 

органи 

місцевого само-

врядування, 

Чернівецька 

торгово-

промислова 

палата, 

Регіональний 

фонд підтримки 

підприємництва 

по Чернівецькій 

області, 

установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області», 

громадські 

організації 

3.6.3. Популяризація 

підприємництва серед 

окремих категорій населення 

(внутрішньо переміщені 

особи, звільнені у запас або 

відставку, жінки, молодь, 

старше покоління) 

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку, 

Департамент 

комунікацій, 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення, 

управління 

агропромислово

го розвитку 

обласної 

- Вкладень коштів не 

потребує 

Збільшення 

кількості 

суб’єктів малого 

і середнього 

підприємництва 

серед окремих 

категорій 

населення 
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державної 

адміністрації,  

районні 

державні 

адміністрації, 

органи 

місцевого само-

врядування, 

Чернівецький 

обласний центр 

зайнятості 

Чернівецька 

торгово-

промислова 

палата, 

Регіональний 

фонд підтримки 

підприємництва 

по Чернівецькій 

області, 

установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області», 

громадські 

організації 

3.6.4 Популяризація 

соціальної відповідальності 

суб’єктів підприємництва, в 

тому числі шляхом 

поширення відповідних 

бізнес-практик та 

2021-

2022 
роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку, 

Департамент 

соціального 

захисту 

- Вкладень коштів не 

потребує 

Проведення  

заходів 

інформаційного 

характеру,  

зокрема, 

поширення 
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реалізованих проєктів 

соціальної корпоративної 

відповідальності 

населення 

обласної 

державної 

адміністрації, 

районні 

державні 

адміністрації, 

органи 

місцевого само-

врядування, 

Чернівецький 

обласний центр 

зайнятості 

інформаційних, 

аналітичних 

матеріалів; 

проведення   

семінарів, 

засідань за 

круглим столом 

3.7. Створення умов 
для 
впровадження 
інновацій у 
діяльність 
малого та 
середнього 
підприємництва 

3.7.1. Проведення конкурсу 

 інноваційних проєктів, 

спрямованих на підтримку  

молодіжних стартапів  

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації, 

Департамент 

освіти і науки 

обласної 

державної 

адміністрації, 

установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області»,  

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

Кошти  

обласного  

бюджету 

 

1000,0 

 

1000,0 

 

Підвищення 

інноваційної 

діяльності 

суб’єктів малого 

та середнього 

підприємництва, 

збільшення 

обсягів 

інноваційного 

продукту, 

надання 

фінансової 

підтримки 

стартапам  
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громадські 

організації 

3.8. Активізація 

трансферу 

технологій 

3.8.1. Сприяння взаємодії 

між науковими установами, 

науково-дослідними 

інститутами та суб’єктами 

малого та середнього 

підприємництва 

2021-

2022 

роки 

Департамент 

освіти і науки 

обласної 

державної 

адміністрації, 

Департамент 

регіонального 

розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації, 

вищі навчальні 

заклади, наукові 

установи, 

виконавчий 

комітет 

Чернівецької 

міської ради, 

Регіональний 

фонд підтримки 

підприємництва 

по Чернівецькій 

області, 

установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області», 

громадські 

організації 

- Вкладень коштів не 

потребує 

Проведення 

заходів 

інформаційного 

характеру, 

зокрема 

поширення 

інформаційних 

матеріалів; 

проведення 

семінарів, 

консультацій, 

засідань за 

круглим столом 

3.8.2. Сприяння створенню 2021- Департамент - Вкладень коштів не Проведення 
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на базі закладів вищої освіти 

мережі консультантів 

(менторів) з приватного 

сектору, органів державної 

влади та інститутів 

громадянського суспільства 

з метою інформування про 

кращі вітчизняні та 

міжнародні практики 

передачі наукових здобутків 

та вищої освіти до сфери 

підприємництва 

2022 

роки 

освіти і науки,  

Департамент 

регіонального 

розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації, 

вищі навчальні 

заклади, 

виконавчий 

комітет 

Чернівецької 

міської ради, 

Регіональний 

фонд підтримки 

підприємництва 

по Чернівецькій 

області, 

установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області», 

громадські 

організації 

потребує заходів 

інформаційного 

характеру, 

зокрема 

поширення 

інформаційних 

матеріалів; 

проведення 

семінарів, 

консультацій, 

засідань за 

круглим столом 

3.9. Популяризація 
принципів та 
стандартів 
соціально 
відповідального 
бізнесу 

3.9.1. Популяризація 

принципів та стандартів 

соціально відповідального 

бізнесу відповідно до 

положень Керівних 

принципів Організації 

економічного 

співробітництва та розвитку, 

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку, 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

обласної 

- Вкладень коштів не 

потребує 

Проведення 

заходів 

інформаційного 

характеру, 

зокрема 

поширення 

інформаційних, 

аналітичних 
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Керівних принципів ООН з 

питань бізнесу та прав 

людини та Глобального 

договору ООН, а також 

позитивного досвіду та 

практики суб’єктів 

господарської діяльності 

щодо соціально 

відповідального бізнесу 

державної 

адміністрації, 

Чернівецький 

обласний центр 

зайнятості, 

районні 

державні 

адміністрації, 

органи 

місцевого само-

врядування,  

громадські 

організації 

матеріалів тощо 

  3.9.2 Популяризація 

секторальних керівництв 

Організації економічного 

співробітництва та розвитку 

(ОЕСР), зокрема щодо 

відповідального ведення 

бізнесу для 

інституціональних 

інвесторів, комплексної 

перевірки конструктивної 

взаємодії із 

заінтересованими сторонами 

у видобувному секторі, для 

відповідальних ланцюгів 

постачання 

сільськогосподарської 

продукції та у сфері 

виробництва одягу та взуття, 

стосовно процедур перевірки 

щодо відповідального 

ведення бізнесу 

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку, 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення, 

управління 

агропромислово

го розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації,  

районні 

державні 

адміністрації, 

органи 

місцевого само-

врядування,  

громадські 

організації 

- Вкладень коштів не 

потребує 
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3.10. Розвиток 
системи 
«освіта 
впродовж 
життя» 

3.10.1. Організація курсів 

підвищення кваліфікації з 

основ підприємницької 

діяльності для осіб, які 

перебувають на обліку в 

центрах зайнятості та 

вирішили започаткувати 

власну справу 

 

2021-

2022 

роки 

Чернівецький 

обласний центр 

зайнятості 

Кошти 

Фонду  

загальнообо

в’язкового 

державного 

соціального 

страхування 

на випадок 

безробіття 

43,0 46,0 Проведення 

заходів, 

спрямованих на 

підвищення 

знань з основ 

започаткування 

підприємницької 

діяльності 

особами, що 

перебувають на 

обліку в центрах 

зайнятості 

3.10.2. Проведення курсів 

професійної  перепідготовки 

військовослужбовців та 

членів їх сімей за 

спеціальністю «Організація 

та управління 

підприємницькою 

діяльністю»  

2021-

2022 

роки 

Департамент 

освіти і науки 

обласної 

державної 

адміністрації, 

вищі навчальні 

заклади, 

громадські 

організації 

Всього: 

 

кошти 

небюджетни

х джерел, 

 

кошти  

обласного  

бюджету 

540,0 

 

 

450,0 

 

 

 

90,0 

540,0 

 

 

450,0 

 

 

 

90,0 

Зростання 

кількості 

суб’єктів малого 

та середнього 

підприємництва. 

Розвиток 

системи «освіта 

впродовж  

життя» 

3.10.3. Організація зустрічей 

представників підприємств, 

малого та середнього бізнесу 

з студентами, випускниками 

навчальних закладів області  

2021-

2022 

роки 

Департамент 

освіти і науки 

обласної 

державної 

адміністрації,  

Департамент 

регіонального 

розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації, 

навчальні 

заклади, суб’єк-

- Вкладень коштів не 

потребує 

Сприяння 

суб’єктам 

малого та 

середнього 

підприємництва 

у пошуку 

спеціалістів 

серед 

випускників 

навчальних 

закладів області 
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ти малого та 

середнього під-

приємництва, 

Регіональний 

фонд підтримки 

підприємництва 

по Чернівецькій 

області, 

Чернівецька 

торгово-

промислова 

палата 

3.11. Проведення 

досліджень 

діяльності 

суб’єктів 

малого та 

середнього 

підприємництв

а, у тому числі 

фізичних осіб-

підприємців та 

їх впливу на 

стан соціально-

економічного 

розвитку 

регіону 

3.11.1. Визначення 

проблемних питань щодо 

розвитку малого і середнього 

підприємництва в галузях 

сільського господарства та 

туризму (галузі визначені на 

засадах SMART-спеціалізації 

«Стратегія розвитку 

Чернівецької області на 

період до 2027 року») 

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації, 

Головне 

управління 

статистики у 

Чернівецькій 

області 

 

Кошти 

обласного 

бюджету 

50,0 50,0 Отримання 

результатів 

статистичних 

спостережень 

(аналітичних 

матеріалів, 

підготовлених 

на підставі цих 

даних) з 

визначенням 

кількості та 

основних 

показників 

діяльності 

суб’єктів малого 

і середнього 

підприємництва, 

у тому числі 

фізичних осіб-

підприємців у 

пріоритетних 

сферах 
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економічної 

діяльності 

4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва 

4.1. Сприяння 

розвитку 

ефективної 

регіональної 

інфраструктури 

підтримки 

бізнесу 

4.1.1. Надання організаційної 

допомоги щодо створення 

нових об’єктів 

інфраструктури підтримки 

підприємництва (бізнес-

центри, бізнес-інкубатори, 

ресурсно-інформаційні 

центри, індустріальні парки, 

інноваційні центри тощо) 

 

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку, 

Департамент 

комунікацій, 

Департамент 

освіти і науки, 

управління 

агропромисловог

о розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації, 

районні державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

Регіональний 

фонд підтримки 

підприємництва 

по Чернівецькій 

області, установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області», 

громадські 

організації 

- Вкладень коштів не 

потребує 

Проведення 

організаційних 

заходів щодо 

розвитку 

регіональної 

інфраструктури 

підтримки 

бізнесу  

4.2. Децентралізаці

я 

4.2.1. Розширення мережі 

Центрів надання 

2021-

2022 

Департамент 

регіонального 

- Вкладень коштів не 

потребує 

Розширення 

мережі Центрів 
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адміністративн

их послуг, 

покращення 

якості їх 

надання, 

підвищення 

ефективності 

діяльності 

Центрів 

надання 

адміністративн

их послуг 

адміністративних послуг, у 

тому числі за рахунок 

створення ЦНАП в 

об’єднаних територіальних 

громадах, вжиття заходів 

щодо створення спільних  

ЦНАП, шляхом об’єднання 

ЦНАП при районних 

державних адміністраціях із 

ЦНАП, які утворені в ОТГ 

роки розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації, 

районні державні 

адміністрації, 

об’єднані 

територіальні 

громади, органи 

місцевого 

самоврядування 

надання 

адміністративних 

послуг 

4.2.2. Проведення 

регіональних конференцій, 

нарад, круглих столів та 

семінарів з питань 

удосконалення надання 

адміністративних послуг, 

документів дозвільного 

характеру у сфері 

господарської діяльності за 

участю підприємців, 

громадських організацій та 

місцевих дозвільних органів, 

у тому числі в районах та 

містах області 

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації,  

структурні 

підрозділи 

обласної 

державної 

адміністрації, 

територіальні 

підрозділи 

центральних 

органів 

виконавчої 

влади, районні 

державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

Чернівецький 

регіональний 

Кошти 

обласного 

бюджету 

50,0 50,0 Поліпшення 

якості надання 

адміністративни

х послуг 

мешканцям 

області, обмін 

досвідом та 

кращими 

практиками 

надання 

адміністративни

х полсуг 
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офіс Програми 

«U-LEAD з 

Європою» 

  4.2.3. Розбудова 

інфраструктури Центрів 

надання адміністративних 

послуг та забезпечення їх 

належного матеріально-

технічного укомплектування 

2021-

2022 

роки 

Районні державні 

адміністрації, 

об’єднані 

територіальні 

громади, органи 

місцевого 

самоврядування 

Всього: 

 

Кошти 

небюджет

них 

джерел 

Кошти 

бюджетів 

місцевого 

самовряду

вання 

2200,0 

 

 

2000,0 

 

 

200,0 

2400,0 

 

 

2000,0 

 

 

400,0 

Обсяг коштів 

визначається 

відповідним 

рішенням 

місцевої ради, у 

разі потреби 

4.2.4. Забезпечення 

впровадження систем 

електронного 

документообігу та 

автоматизованого обміну 

даними між Центрами 

надання адміністративних 

послуг та суб’єктами 

надання адміністративних 

послуг, у тому числі 

забезпечення реалізації 

плану заходів щодо 

запровадження надання 

адміністративних та інших 

публічних послуг в 

електронній формі та 

інтеграція їх до Єдиного 

державного порталу 

адміністративних послуг 

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації, 

структурні 

підрозділи 

обласної 

державної 

адміністрації, 

територіальні 

підрозділи 

центральних 

органів 

виконавчої 

влади, районні 

державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

Всього: 

 

кошти не 

бюджет-

них 

джерел 

 

кошти 

обласного 

бюджету 

 

 

Кошти 

бюджетів 

місцевого 

самовряду

вання 

1100,0 

 

 

1000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

200,0 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

100,0 

- 
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самоврядування 

4.3. Модернізація 

існуючої 

інфраструктури 

підтримки 

малого та 

середнього 

підприємництва 

4.3.1. Створення та 

забезпечення діяльності 

центру підтримки 

підприємництва як складової 

частини інфраструктури 

регіонального розвитку 

2021-

2022 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку обласної 

державної 

адміністрації, 

структурні 

підрозділи 

обласної 

державної 

адміністрації, 

районні державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

установа «Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області», 

громадські 

організації 

Кошти 

обласного 

бюджету 

300,0 300,0 Створення 

центру 

підтримки 

підприємництва 

 Загальна вартість програми всього 28955,8 тис.грн, в т.ч. 
 

кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття:   10279,8 
 

кошти обласного бюджету: 11976,0 
 

кошти бюджетів місцевого самоврядування: 800,0 
 

кошти небюджетних джерел: 5900,0      

 

14679,1 

 
 

4966,1 
 

5963,0 
 

300,0 
 

3450,0 

14276,7 

 
 

5313,7 
 

6013,0 
 

500,0 
 

2450,0 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради              Микола БОРЕЦЬ
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