
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про погодження проєкту  

Програми розвитку  

малого та середнього 

підприємництва в 

Дніпропетровській області 

на 2021 – 2022 роки  

 

 

 

 

Керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”,              

“Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва                  

в Україні”, “Про Національну програму сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні”, відповідно до Указу Президента України від                

28 квітня 2007 року № 363/2007 “Про деякі заходи щодо вдосконалення 

регулювання підприємницької діяльності”, рішення Дніпропетровської 

обласної ради від 07 серпня 2020 року № 624-24/VІІ “Про Стратегію 

регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року”, 

розпорядження голови облдержадміністрації від 12 червня 2007 року                   

№ Р-211/0/3-07 “Про порядок розроблення, затвердження та виконання 

регіональних цільових програм у Дніпропетровській облдержадміністрації” (із 

змінами), з метою посилення ролі малого та середнього підприємництва у 

процесах економічного зростання: 
 

1. Погодити проєкт Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в Дніпропетровській області на 2021 – 2022 роки (далі – 

Програма) згідно з додатком.  
 

2. Направити в установленому порядку проєкт Програми на розгляд 

чергової сесії Дніпропетровської обласної ради. 
 



 

3. Доручити директорові департаменту економічного розвитку 

облдержадміністрації Лашину П.М. виступити на пленарному засіданні 

Дніпропетровської обласної ради з доповіддю із зазначеного питання. 
 

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження                  

покласти на департамент економічного розвитку облдержадміністрації, 

контроль – на заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом 

функціональних повноважень. 
 

 

 

Голова облдержадміністрації                                         Олександр БОНДАРЕНКО 

 



 

Додаток  

до розпорядження голови 

облдержадміністрації  

 

ПРОЄКТ 

Програми розвитку малого та середнього підприємництва  

в Дніпропетровській області на 2021 – 2022 роки 

 

I. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання 

шляхом розроблення і виконання Програми 

 

Підприємництво є надзвичайно важливим для забезпечення сталого 

економічного розвитку регіону і виконує в економіці області важливі функції з 

формування конкурентного середовища, створення істотної конкуренції 

монопольним утворенням, усунення диспропорцій на окремих товарних 

ринках. Малі підприємства забезпечують гнучкість та стійкість економічної 

системи, наближують її до потреб конкретних споживачів, та водночас  

виконують важливу соціальну роль, надаючи робочі місця, забезпечуючи 

джерело доходу для значних прошарків населення. Хоча протягом усього 

періоду економічних реформ чимало зроблено щодо розвитку малого та 

середнього бізнесу. На сьогодні розвиток бізнесу залишається одним із 

пріоритетних напрямів загальнодержавної та регіональної економічної політики 

в Україні. 

Розглядаючи перспективи розвитку малого та середнього бізнесу, варто 

акцентувати увагу на покращенні інформаційно-консультаційного 

обслуговування, в межах якого повинна надаватися допомога з проблем 

формування та функціонування малих та середніх підприємств. Адже у 

розвинених країнах світу держава активно створює інформаційно-

консультаційні центри, які поєднують урядові структури, підприємницькі 

асоціації, торговельні палати, банківські установи тощо. Варто також 

зазначити, що з метою стимулювання ефективного розвитку бізнесу в області 

необхідно максимально створювати умови для залучення молоді до 

підприємницької діяльності, а також розвивати підприємництво у 

територіальних громадах. Така підтримка може проявлятись в наданні 

консультацій зі створення та започаткування власної підприємницької 

діяльності, проведенні різного роду освітніх заходів, наданні певного 

початкового стартового капіталу. 

Реалізація запропонованих напрямів сприятиме поліпшенню бізнес-

клімату регіону, зміцненню позицій малого та середнього бізнесу в загальній 

структурі вітчизняної економіки, підвищенню його ефективності, у тому числі 

збільшенню його складника в обсягах вітчизняного промислового та 

сільськогосподарського виробництва, наповненню доходу державного та 

місцевих бюджетів.  

Розвиток малого та середнього бізнесу впливає на зростання обсягів 

виробництва у нашому регіоні, податкових надходжень до бюджетів усіх 



 

рівнів, доходів населення, соціальну та політичну стабільність у суспільстві, бо 

він є більш динамічним та пристосованим до споживчого попиту і тому легко 

трансформується до нових вимог суспільства, а ніж великий бізнес.   

Так, лише за І півріччя 2020 ріку надходження податків і зборів від 

суб’єктів підприємництва  до бюджетів всіх рівнів становить 9,7 млрд грн, що 

на 7,78% більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року. 

Варто зазначити, що в умовах ринкової економіки підприємець є 

основним господарюючим суб’єктом. У сьогоднішньому мінливому соціально-

економічному середовищі самостійна ініціативна діяльність (підприємництво) 

дозволяє більш ефективно використовувати наявні ресурси і переваги, 

інноваційні та креативні підходи до справи. У свою чергу підприємництво 

стало основною діяльністю для значної частини населення області. Так, на           

01 липня 2020 року, за даними Головного управління державної податкової 

служби у Дніпропетровській області, зареєстровано 132,8 тис. фізичних осіб – 

підприємців, 37,8 тис. одиниць малих підприємств та 313 одиниць середніх 

підприємств. Тому саме малий та середній бізнес – це сфера забезпечення 

зайнятості населення та створення нових робочих місць. Впродовж 2019 року 

на малих та середніх підприємствах області працювало 434,2 тис. осіб, з них на 

малих підприємствах – 186,1 тис. осіб, на середніх – 248,1 тис. осіб, що складає 

69,1% від загальної кількості зайнятих працівників усіх підприємств області. 

Програма розвитку малого та середнього підприємництва в 

Дніпропетровській області на 2021 – 2022 роки (далі – Програма) є одним із 

важливих інструментів реалізації на регіональному рівні державної політики 

сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, активізації політики 

щодо зайнятості населення, розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності та 

направлена на створення умов для стійкого розвитку господарюючих суб’єктів, 

удосконалення ринкових відносин та кореспондується з основними галузевими 

та міжрегіональними програмами.  

На сьогодні все більшу значимість набуває діалог влади та бізнесу щодо 

прийняття спільних рішень, усунення проблемних питань, що перешкоджають 

веденню підприємницької діяльності. 

Внаслідок такої системної реалізації стратегічного курсу щодо 

формування конкурентоспроможної, соціально-спрямованої економіки малий 

та середній бізнес області з кожним роком у своєму розвитку піднімається на 

якісно новий рівень. 

Основним механізмом досягнення поставлених цілей є ефективне 

партнерство влада – громада – бізнес. Завдання та заходи Програми 

сформовано відповідно до актуальних запитів підприємців та громадських 

структур і організацій, які працюють у сфері підтримки підприємництва. 

Здійснення зазначених завдань можливе при співпраці та залученні всіх 

зацікавлених сторін, у тому числі представників науки та освіти області. 

У Програмі визначено пріоритетні напрями та основні завдання розвитку 

малого і середнього підприємництва області на 2021 – 2022 роки, шляхи та 

механізми їх реалізації. 

Програма ґрунтується на аналізі основних показників соціально-



 

економічного розвитку області за попередні роки, зокрема сфери розвитку 

підприємництва, визначення основних зовнішніх та внутрішніх чинників, що 

стримують розвиток малого і середнього підприємництва, і визначає основні 

цілі та пріоритети щодо підтримки малого і середнього підприємництва в 

області, а також заходи щодо їх досягнення. 

Прогнозні розрахунки показників розвитку малого і середнього 

підприємництва розроблені на підставі статистичних даних Державної служби 

статистики України, Головного управління статистики у Дніпропетровській 

області, даних Головного управління державної податкової служби у 

Дніпропетровській області. 
Програма розроблена з урахуванням 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”, а також 
постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 1071 “Про 
затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в 
східних регіонах України”  (із змінами) та інших нормативно-правових актів. 

Отже, наявний стан розвитку малого і середнього підприємництва 
свідчить про необхідність реалізації активної та виваженої регіональної 
політики з підтримки і подальшого розвитку підприємницького потенціалу та 
самозайнятості населення. 

Однією з основних умов подолання негативних тенденцій розвитку 
малого і середнього підприємництва є розроблення та здійснення комплексу 
заходів щодо розв’язання проблем, що перешкоджають подальшому 
поліпшенню бізнес-середовища.  

З метою визначення внутрішніх (сильні та слабкі сторони) та зовнішніх 
(сприятливі можливості та загрози) чинників, що стримують розвиток 
підприємницької діяльності, проведено SWOT-аналіз. Основні завдання SWOT- 
аналізу: виявлення сприятливих можливостей, визначення загроз і розробка 
заходів щодо знешкодження їхнього впливу, виявлення сильних сторін і 
зіставлення їх з ринковими можливостями, визначення слабкостей та 
розроблення стратегічних напрямів їх подолання, виявлення конкурентних 
переваг та формування її стратегічних пріоритетів. 

 

Сильні сторони  

 

Слабкі сторони  

1. Спрощення започаткування 

підприємницької діяльності. 

2. Мобільність і гнучкість бізнес-

процесів. 

3. Покращення в сфері публічних 

закупівель. 

4. Швидке адаптування до нових 

економічних умов. 

4. Потужний сегмент ринку праці, 

1. Велика чутливість і вразливість 

щодо внутрішньо- і 

зовнішньополітичних, економічних, 

соціальних змін. 

2. Складності під час податкового 

адміністрування малого і середнього 

підприємництва.  

3. Незначна частка підприємств 

малого бізнесу у сфері виробництва. 



 

високий професійно-

кваліфікаційний рівень економічно 

активного населення, значний 

науково-освітній потенціал. 

5. Розвинені зовнішньоекономічні 

зв’язки. 

 

 

4. Низька інноваційна активність, 

слабке впровадження новітніх 

технологій та низький рівень 

кооперації з великими підприємствами 

та науково-технічними установами. 

5. Недостатній рівень фахової 

підготовки підприємців з питань 

сучасних методів та форм організації 

господарювання. 

6. Наявність “тіньової” діяльності 

суб’єктів підприємництва. 

7. Низький рівень купівельної 

спроможності населення. 

 

Можливості  

 

Загрози  

1. Підтримка з боку міжнародної 

спільноти. 

2. Спроможність банківським 

сектором кредитувати суб’єктів 

малого і середнього 

підприємництва. 

3. Потенціал для розвитку нових 

видів бізнесу таких, як ІТ-сфера, 

зелений туризм тощо. 

4. Впровадження системи 

комплексного інформаційно-

консультативного забезпечення 

суб’єктів підприємництва 

5. Підвищення рівня спроможності 

об’єднань підприємців. 

6. Взаємодія заінтересованих сторін, 

які надають підтримку малому і 

середньому підприємництву. 

 

1. Продовження геополітичної 

нестабільності на сході країни. 

2. Повільне відновлення економіки або 

нові макроекономічні потрясіння. 

3. Повільні темпи виконання програм 

реформування. 

4. Непередбачувані зміни у 

законодавстві. 

5. Карантинні заходи, спричинені 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

II. Мета Програми 

 

Метою Програми є підвищення конкурентоспроможності продукції 

малих та середніх підприємств і розширення ринків її збуту, створення 

сприятливих умов для відкриття, ведення і зростання підприємництва шляхом 

консолідації зусиль усіх заінтересованих сторін, що забезпечить соціально-

економічний розвиток області та підвищить рівень життя населення. 

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 та завдання щодо розвитку 

підприємництва в області, комплекс заходів щодо їх реалізації.  

Основними напрямами розвитку малого і середнього підприємництва є:  

підвищення конкурентоспроможності продукції місцевих виробників та 

їх експортного потенціалу; 

розвиток та підтримка нових видів діяльності малого і середнього 

підприємництва; 

розширення мережі об’єктів інфраструктури підтримки малого і 

середнього підприємництва; 

стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва в 

пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку громади; 

створення сприятливого середовища для розвитку молодіжного 

підприємництва;  

 забезпечення продуктивної зайнятості населення, в тому числі його 

соціально вразливих верств, за рахунок створення нових робочих місць на 

діючих і новостворених малих та середніх підприємствах та активізації 

самозайнятості;  

 удосконалення правових, економічних і організаційних умов для 

стійкого розвитку малого та середнього підприємництва; 

 методична, інформаційна, консультаційна, освітня та юридична 

допомоги; 

залучення міжнародної донорської допомоги для підтримки та розвитку 

малого та середнього підприємництва. 

 

III. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

 
У стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області на період 

до 2027 року, затвердженій рішенням Дніпропетровської обласної ради від          
07 серпня 2020 року № 624-24/VІІ (далі – Стратегія), стратегічною ціллю 1. 
“Посилення економічної конкурентоспроможності регіону” передбачено 
операційні цілі 1.А. “Зменшення економічних дисбалансів, у тому числі на 
основі розвитку промислово-виробничого комплексу”, 1.В. “Розвиток 
агропромислового комплексу”, 1.С. “Диверсифікація економіки”  та 
стратегічною ціллю 2. “Екологічна та енергетична безпека” передбачено 
операційну ціль 2.С. “Енергоефективність та розвиток альтернативної 
енергетики”, у рамках яких планується зменшити економічний дисбаланс та 
забезпечити розвиток наукоємних та інноваційних виробництв у регіоні, а саме: 
інтенсифікація виробництв, підвищення конкурентоспроможності продукції на 
світових ринках, розвиток експортного потенціалу. Підтримка малого та 
середнього бізнесу через створення бізнес-інкубаторів, центрів підтримки 
бізнесу, у тому числі для жінок-підприємців з урахуванням принципів 
гендерної рівності, створення нових робочих місць на сільських територіях, 
проведення навчань, запровадження дієвої системи консультаційної та правової 



 

підтримки підприємств малого та середнього бізнесу, розробка єдиного 
інформаційного простору для стимулювання розвитку бізнесу в регіоні тощо. 

 Саме такі напрями є найбільш перспективним та доступними для 
Дніпропетровщини у силу накопиченого наукового потенціалу, кадрових та 
ресурсних можливостей.  

Основним завданням органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування Дніпропетровської області є підтримка процесів реформ,  
запровадження сучасної управлінської культури на рівні європейських 
стандартів, вимог та правил для спрямування об’єднаних зусиль влади, бізнесу 
та населення області на збереження, відтворення й розвиток інноваційного 
потенціалу регіону, його традицій задля забезпечення самодостатності і 
спроможності територіальних громад, підвищення рівня й якості життя 
кожного з їх членів. 

Розв’язанню визначених проблем та досягненню цілей Програми 
сприятиме: 

запровадження інноваційної (кластерної) моделі розвитку економіки 
регіону, зокрема: сприяння інноваціям, запровадження нових форм 
міжнародного та державно-приватного співробітництва й партнерства;  

сприяння пріоритетному розвитку інноваційних наукомістких технологій 
та виробництв, акцент на випереджаючому розвитку “економіки знань”; 

створення комфортного бізнес-середовища для розвитку всіх форм та 
сфер підприємницької діяльності;  

розширення можливостей доступу суб’єктів малого і середнього 
підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів; 

сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього 
підприємництва; 

удосконалення системи інформаційної підтримки; 
дерегуляція господарської діяльності, у тому числі шляхом 

запровадження спрощеного доступу до отримання адміністративних послуг; 
підвищення ефективності підготовки, перепідготовки кадрів для сфери 

малого та середнього підприємництва; 
запровадження системи організаційно-освітніх заходів, спрямованих  на 

підвищення фахового рівня, знань, навичок суб’єктів господарювання, щодо 
ведення бізнесу, поширення серед населення  правових та економічних знань, 
необхідних для здійснення підприємницької діяльності. 

 
IV. Строки та етапи виконання Програми 

 
Програма реалізується в один етап. Початок виконання – 2021 рік, 

закінчення – 2022 рік. 
 

V. Перелік завдань і заходів Програми 
 

Враховуючи пріоритетність розвитку малого та середнього бізнесу, 
досягнення головної мети Програми пов’язане з реалізацією пріоритетних 
напрямів та першочергових завдань, до числа яких належать: 



 

створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього 

підприємництва; 
покращення доступу малого і середнього підприємництва до 

фінансування; 
популяризація підприємницької культури та розвиток підприємницьких 

навичок; 
підсилення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу малого 

і середнього підприємництва. 
Для забезпечення якісного виконання та дієвого контролю за реалізацією 

Програми розроблено перелік завдань і заходів із зазначенням очікуваних 
результатів та необхідних обсягів фінансування (додаток 1). 

 
VI. Ресурсне забезпечення Програми 

 
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

державного бюджету (у межах наявних фінансових ресурсів), обласного 
бюджету, місцевих бюджетів (у межах наявних фінансових ресурсів) та інших 
джерел, не заборонених  чинним законодавством України. Обсяги фінансування 
з обласного бюджету визначаються щороку під час його формування або у ході 
виконання в межах наявних фінансових ресурсів. 

 
VII. Організація управління та контролю 

за ходом виконання Програми 
 

Замовником Програми є департамент економічного розвитку 
облдержадміністрації. 

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань 
підприємництва, переробної промисловості, торговельного та побутового 
обслуговування обласної ради. 

Виконавцями заходів Програми виступають: структурні підрозділи 
облдержадміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад (за 
згодою), райдержадміністрації, громадські організації та громадські об’єднання 
підприємців (за згодою), консультативно-дорадчі органи при органах влади     
(за згодою), Дніпропетровський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України         
(за згодою), вищі навчальні заклади області (за згодою), Дніпропетровський 
обласний центр зайнятості (за згодою), Регіональна рада підприємців у 
Дніпропетровській області (за згодою), комунальний заклад “Дніпропетровське 
регіональне інвестиційне агентство” Дніпропетровської обласної ради” (за 
згодою).   

Щокварталу, не пізніше ніж до 10 числа місяця, що настає за звітним 
періодом, виконавці заходів Програми надають відповідну інформацію про 
виконання Програми її замовнику – департаменту економічного розвитку 
облдержадміністрації – для узагальнення. 

Оцінку стану ефективності реалізації Програми здійснює департамент 
економічного розвитку облдержадміністрації протягом терміну виконання. 



 

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації готує звіт про 
результати виконання Програми і надає його до облдержадміністрації та 
обласної ради щокварталу, до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом. 

Щорічно у складі звіту про підсумки соціально-економічного розвитку 
області готується інформація про хід виконання Програми за попередній рік та 
завдання на наступний. 

 

VIII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми 
 

Очікуваним результатом виконання Програми є подальший розвиток 

малого і середнього підприємництва, нарощування обсягів реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) та збільшення внеску суб’єктів малого та середнього 

підприємництва у:  

валовий внутрішній продукт області;  

підвищення зайнятості населення; 

розв’язання соціальних проблем регіону. 

Реалізація завдань і заходів Програми дозволить: 
прискорити розвиток та підвищити конкурентоспроможність малого і 

середнього підприємництва регіону на вітчизняному і світовому ринках 
шляхом впровадження інноваційних технологій; 
 створити сприятливі умови для розв’язання економічних і соціальних 
проблем; 

поліпшити бізнес-клімат та сформувати позитивний імідж регіону для 
залучення інвестицій; 

активізувати застосування фінансово-кредитних механізмів підтримки 
бізнесу; 
 збільшити кількість суб’єктів господарювання; 
 створити умови для збільшення чисельності осіб, зайнятих у малому і 
середньому підприємництві; 
 активізувати формування інфраструктури підтримки малого і середнього 
підприємництва;  

підвищити рівень зайнятості шляхом активного залучення молоді до 

малого і середнього підприємництва. 

заохотити приватних підприємців до участі у проєктах, що реалізуються 

на засадах державно-приватного партнерства; 

запровадити систему організаційно-освітніх заходів, спрямованих  на 

підвищення фахового рівня, знань, навичок суб’єктів господарювання, щодо 

ведення бізнесу, поширення серед населення  правових та економічних знань, 

необхідних для здійснення підприємницької діяльності. 

        Показники оцінки ефективності виконання Програми викладені у 

додатку 2 до проєкту Програми. 
 

 

Виконуючий обов’язки 

директора департаменту 

економічного розвитку 

облдержадміністрації                                      Олексій ПСАРЬОВ 



 

Додаток 1  
до проєкту Програми розвитку малого 
та середнього підприємництва  
в Дніпропетровській області  

                                                                                                               на 2021 – 2022 роки  
 
 

ПЕРЕЛІК 
завдань і заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва 

 в Дніпропетровській області на 2021 – 2022 роки 
 

 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Зміст заходів Програми з виконання 

завдання 

Відповідальні за 

виконання 

Строки 

виконання 

Джерела 

фінансування 

 

Орієнтовні обсяги 

фінансування за роками 

виконання, тис. грн 

Очікуваний результат  

від виконання заходу 

Усього 2021 р. 2022 р.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Створення 

сприятливого 

середовища для 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва 

1.1. Здійснення моніторингу 
виконання структурними підрозділами 
облдержадміністрації, 
райдержадміністраціями та органами 
місцевого самоврядування вимог 
чинного законодавства України з 
питань державної регуляторної 
політики. Забезпечення 

систематичного оприлюднення 
інформації про результати 
проведеного моніторингу на 
офіційних вебсайтах органів влади та 
місцевого самоврядування 
 

Департамент економічного 
розвитку 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських 
рад (за згодою), громадські 
об’єднання (за згодою), 
консультативно-дорадчі 

органи при органах влади  
(за згодою) 
 

Протягом 
2021 – 2022 

років 
 

Державний 

бюджет  
 

- - - 
Забезпечення 
принципів 
передбачуваності, 
доцільності, 
адекватності, 
ефективності, 
збалансованості,   
прозорості та 

врахування громадської 
думки. Вдосконалення 
правового регулювання 
господарських 
відносин, а також 
адміністративних 
відносин між 
регуляторними 

органами та суб’єктами 
господарювання. 
Недопущення 
прийняття економічно 
недоцільних і 
неефективних 
регуляторних актів 
 

 

Обласний 

бюджет 
 

- - - 

Місцевий 

бюджет 

 
- - - 

Інші 

джерела 

 

- - - 

1.2. Забезпечення ведення та 
систематичного оновлення переліку 
чинних регуляторних актів 

Департамент економічного 
розвитку 
облдержадміністрації, 

Протягом 
2021 – 2022 

років 

Державний 

бюджет  
 

- - - 
Забезпечення 
відкритості та 
прозорості діяльності 

 



 

облдержадміністрації, здійснення його 
оприлюднення 

структурні підрозділи 
облдержадміністрації – 
розробники регуляторних 
актів 

 Обласний 

бюджет 
 

- - - 
облдержадміністрації як 
регіонального інституту 
виконавчої влади. 
Реалізація права 
громадян, суб’єктів 
господарювання, їх 
об’єднань, наукових 
установ та 

консультативно-
дорадчих органів у 
здійсненні державної 
регуляторної політики 
 

Місцевий 

бюджет 
- - - 

Інші 

джерела 

 

 
- - - 

1.3. Організація та проведення 
спеціалізованих тренінгів, круглих 
столів, семінарів для фахівців 
місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування з  
питань реалізації державної 
регуляторної політики та практичного 
застосування норм регуляторного 
законодавства 

Департамент економічного 
розвитку 
облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських, 
селищних, сільських рад  
(за згодою), громадські 
об’єднання (за згодою), 
консультативно-дорадчі 
органи при органах влади  
(за згодою) 
 

Протягом 
2021 – 2022 

років 
 

Державний 
бюджет  
 

- - - 
Посилення професійно-
кваліфікаційного рівня 
фахівців місцевих 
органів виконавчої 
влади та органів 
місцевого 
самоврядування щодо 
практичної реалізації 
норм Закону України 
“Про засади державної 
регуляторної політики у 
сфері господарської 
діяльності”, зокрема з 
планування 
регуляторної 
діяльності, підготовки 
аналізу регуляторного 
впливу, проведення 
заходів з відстеження 
результативності 
регуляторних актів, їх 
перегляду 
 

Обласний 
бюджет 
 

- - - 

Місцевий 
бюджет 
 

- - - 

Інші 
джерела 
 

- - - 

1.4. Забезпечення загального 
методичного супроводу регуляторних 
органів шляхом розробки і 
розповсюдження методичних та 
інформаційних матеріалів з 
практичних аспектів реалізації 
регуляторної діяльності  

Департамент економічного 
розвитку 
облдержадміністрації 

Протягом 
2021 – 2022 

років 
 

Державний 
бюджет  
 

- - - 
Вдосконалення змісту 
та якості підготовки 
документів, що 
розробляються 
регуляторними 
органами в процесі 
регуляторної діяльності  

Обласний 
бюджет 
 

- - - 

Місцевий 
бюджет 
 

- - - 

Інші 
джерела 
 

- - - 

1.5. Забезпечення оприлюднення у 
друкованих засобах масової 
інформації прийнятих регуляторних 
актів 

Департамент економічного 
розвитку 
облдержадміністрації 

Протягом 
2021 – 2022 

років 

Державний 
бюджет  
 
 

- - - 

Формування високого 
рівня довіри громадян, 
суб’єктів 
господарювання, їх 



 

 Обласний 
бюджет 

20,0 5,0 15,0 
об’єднань, наукових 
установ та 
консультативно-
дорадчих органів до 
діяльності органів 
виконавчої влади у 
здійсненні державної 
регуляторної політики 
 

Місцевий 
бюджет 
 

- - - 

Інші 
джерела 
 

- - - 

1.6. Підвищення поінформованості 
суб’єктів малого і середнього 
підприємництва про участь у 
публічних закупівлях як 
постачальників 

Департамент економічного 
розвитку 
облдержадміністрації 
 

Протягом 
2021 – 2022 

років 
 

Державний 
бюджет  
 

- - - 
Залучення 
представників малого 
та середнього бізнесу 
до державних 
закупівель 
  

Обласний 
бюджет 
 

- - - 

Місцевий 
бюджет 
 

- - - 

Інші 
джерела 
 

- - - 

2. Покращення 

доступу малого і 

середнього 

підприємництва 

до фінансування 

2.1. Надання центрами зайнятості 
одноразової допомоги для 
започаткування власної справи 
безробітним, які бажають займатися 
підприємницькою діяльністю 

Дніпропетровський обласний 
центр зайнятості (за згодою) 

Протягом 
2021 – 2022 

років 
 

Державний 

бюджет  
 

- - - 
Збільшення чисельності 
фізичних осіб – 
підприємців та 
кількості малих 
підприємств 

Обласний 

бюджет 
 

- - - 

Місцевий 

бюджет 

 

- - - 

Інші 

джерела 

 

- - - 

2.2. Інформування суб’єктів 
господарювання з питань існуючих 
механізмів фінансово-кредитної 
підтримки бізнесу на національному 
рівні та іноземних кредитних ліній 

Департамент економічного 
розвитку 
облдержадміністрації,  
райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських рад 
(за згодою), громадські 
об’єднання (за згодою) 

Протягом 
2021 – 2022 

років 
 

Державний 

бюджет  
 

- - - 
Підвищення рівня 
фінансової культури 
суб’єктів 
господарювання, 
забезпечення вільного 
доступу до узагальненої 
інформації про 

програми кредитування 
бізнесу та їх умови 

Обласний 

бюджет 
 

- - - 

Місцевий 

бюджет 

 

- - - 

Інші 

джерела 

 

- - - 

2.3. Розроблення та надання 
пропозицій до центральних органів 
виконавчої влади щодо часткової 
компенсації відсоткових ставок за 

Департамент економічного 
розвитку 
облдержадміністрації 

Протягом 
2021 – 2022 

років 
 

Державний 

бюджет  
 

- - - 
Зменшення вартості 
кредитних ресурсів та 
збільшення обсягів 
вільних оборотних Обласний - - - 



 

кредитами, залученими суб’єктами 
малого і середнього підприємництва 
на реалізацію інвестиційних проєктів  

бюджет 
 

коштів для розширення 
виробництва  

Місцевий 

бюджет 

 

- - - 

Інші 

джерела 

 

- - - 

3. Популяризація 

підприємницької 

культури та 

розвиток 

підприємницьких 

навичок 

3.1. Проведення форумів, круглих 
столів, семінарів, тренінгів, майстер-
класів, конкурсів, конференцій, у тому 
числі для безробітних, внутрішньо 
переміщених осіб та підприємців 

Департамент економічного 
розвитку 
облдержадміністрації, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських рад 
(за згодою), Регіональна рада 
підприємців у 
Дніпропетровській області  
(за згодою), вищі навчальні 
заклади області (за згодою), 
громадські об’єднання  
(за згодою) 
 
 

Протягом 
2021 – 2022 

років 
 

Державний 
бюджет  
 

- - - 
Підвищення 
кваліфікаційного рівня 
суб’єктів 
господарювання у сфері 
управління, маркетингу, 
права, оподаткування. 
Сприяння у 
працевлаштуванні 
вразливого 
населення, розвиток 
мікробізнесу, 
подолання кризових 
явищ та підвищення 
економічного 
потенціалу регіону в 
цілому 
 

Обласний 

бюджет 
 

786,32 286,32 500,0 

Місцевий 

бюджет 

 

- - - 

Інші 

джерела 

 

- - - 

3.2. Розвиток  підприємницького 
потенціалу із залученням 
представників малого і середнього 
підприємництва, зокрема шляхом 
демонстрації успішних бізнес-проєктів 

Департамент економічного 
розвитку 
облдержадміністрації,  
Дніпропетровська торгово-
промислова палата (за 
згодою), Регіональна рада 
підприємців у 
Дніпропетровській області 
(за згодою), вищі навчальні 
заклади області (за згодою), 
громадські об’єднання  
(за згодою) 
 

Протягом 
2021 – 2022 

років 
 

Державний 
бюджет  
 

- - - 
Підвищення рівня 
поінформованості та 
обізнаності 
зацікавлених осіб та 
мешканців регіону 
щодо підприємницької 
діяльності 
 
 
 
 
 

Обласний 
бюджет 
 

35,0 - 35,0 

Місцевий 
бюджет 
 

- - - 

Інші 
джерела 
 

- - - 

3.3. Здійснення постійного 
моніторингу вебресурсів міжнародних 
та вітчизняних донорських 
організацій, грантодавців, що 
фінансують проєкти у сфері 
підприємництва. Формування 
актуального електронного переліку 
даних. Здійснення організаційно-
методичної підтримки отримання 
фінансової і технічної допомоги на 
розвиток підприємництва       

Департамент економічного 
розвитку 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських 
рад (за згодою),  
Регіональна рада 
підприємців у 
Дніпропетровській області 
(за згодою) 
 
 

Протягом 
2021 – 2022 

років 
 

Державний 
бюджет  
 

- - - 
Забезпечення вільного 
доступу зацікавлених 
осіб до переліку даних 
щодо потенційних 
донорів та змісту  
конкурсів, грантів, у 
тому числі через 
Регіональний 
віртуальний офіс 
надання електронних 
послуг. Залучення 
донорських коштів на 

Обласний 
бюджет 
 

- - - 

Місцевий 
бюджет 
 

- - - 

Інші 
джерела 
 

- - - 



 

розвиток малого та 
середнього бізнесу в 
області 

3.4. Сприяння у співпраці між 
суб’єктами малого і середнього 
підприємництва та професійно-
технічними і вищими навчальними 
закладами 
 

Департамент економічного 
розвитку 
облдержадміністрації, 
департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 
 

Протягом 
2021 – 2022 

років 
 

Державний 

бюджет  
 

- - - 
Адаптація навчальних 
програм до потреб 
ринку праці, в тому 
числі шляхом 
проведення 
профорієнтаційних 

заходів 
 

Обласний 

бюджет 

 

- - - 

Місцевий 

бюджет 

 

 

- - - 

Інші 

джерела 
- - - 

3.5. Проведення регіонального заходу 
в рамках впровадження 
Європейського тижня малого і 
середнього підприємництва в Україні 

Департамент економічного 
розвитку 
облдержадміністрації, 
управління 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
облдержадміністрації 

Протягом 
2021 – 2022 

років 
 

Державний 

бюджет  
 

- - - 

Популяризація 
підприємницької 
діяльності та  кращих 
практик розвитку 
власної справи 

Обласний 

бюджет 

 

200,0 - 200,0 

Місцевий 

бюджет 

 

- - - 

Інші 

джерела 

 

- - - 

3.6.  Популяризація підприємництва 

серед окремих категорій населення 
(внутрішньо переміщені особи, 
звільнені у запас або відставку, 
молодь, старше покоління) 

Департамент економічного 

розвитку 
облдержадміністрації, 
Дніпропетровський 
обласний центр зайнятості 
(за згодою) 

Протягом 

2021 – 2022 
років 

 

Державний 

бюджет  
 

- - - 

Залучення окремих 

категорій населення до 
сфери підприємництва 

Обласний 

бюджет 

 

- - - 

Місцевий 

бюджет 

 

- - - 

Інші 

джерела 

 

- - - 

3.7. Поширення практики соціальної 
відповідальності серед суб’єктів 
підприємництва, в тому числі шляхом 

демонстрації відповідних бізнес-
практик та реалізованих проєктів 
соціальної корпоративної 
відповідальності на регіональному та 
місцевому рівні 

Департамент економічного 
розвитку 
облдержадміністрації 

Протягом 
2021 – 2022 

років 

 

Державний 

бюджет  
 

- - - 
Збільшення кількості 
соціально-
відповідального бізнесу  

Обласний 

бюджет 
 

- - - 

Місцевий 

бюджет 
- - - 



 

  

Інші 

джерела 

 

- - - 

3.8. Залучення суб’єктів 
підприємництва до участі у 
міжнародних, національних, 
регіональних, міських виставково-
ярмаркових заходах з метою 
просування товарів та послуг 
підприємств області на нові ринки 
збуту  

Департамент економічного 
розвитку 
облдержадміністрації 

Протягом 
2021 – 2022 

років 

 

Державний 

бюджет  
 

- - - 

Сприяння становленню 
і розвитку відносин 
торгово-економічної, 
науково-технічної та 
інвестиційної співпраці. 
Посилення ринкових 
позицій суб’єктів 
підприємництва на 
внутрішньому та 
міжнародному ринках 
 

Обласний 

бюджет 
 

- - - 

Місцевий 

бюджет 
- - - 

Інші 

джерела 

 

- - - 

4. Підвищення 

конкурентоспро- 

можності та 

інноваційного 

потенціалу 

малого і 

середнього 

підприємництва  

4.1. Проведення аналізу 
інфраструктури підтримки 
підприємництва з метою виявлення 
існуючих недоліків у діяльності та їх 
спроможності в наданні якісних 
послуг суб’єктам малого і середнього 

підприємництва, в тому числі 
забезпечення ефективного 
представництва їх інтересів в межах 
державно-приватного діалогу 

Департамент економічного 
розвитку 
облдержадміністрації, 
громадські об’єднання  
(за згодою)  

Протягом 
2021 – 2022 

років 
 
 
 
 

Державний 
бюджет  
 

- - - 
Розширення діючої 
мережі інфраструктури 
підтримки 
підприємництва 
 

Обласний 

бюджет 
 

- - - 

Місцевий 

бюджет 

 

- - - 

Інші 

джерела 

 

- - - 

4.2. Проведення серед сільського 

населення, малих і середніх 

виробників сільськогосподарської 

продукції інформаційно-

просвітницької роботи з популяризації 

розвитку сільськогосподарської 

кооперації 

Департамент економічного 

розвитку 

облдержадміністрації 

 

Протягом 
2021 – 2022 

років 
 

Державний 

бюджет  

 

- - - 

Поширення інформації 

та залучення сільського 

населення до 

сільськогосподарської 

кооперації 

 

Обласний 

бюджет 

 

- - - 

Місцевий 

бюджет 

 

- - - 

Інші 

джерела 

 

- - - 

4.3. Сприяння розвитку академічного 

підприємництва з метою 

налагодження ефективної передачі 

наукових здобутків до сфери 

підприємництва  

 

Департамент економічного 

розвитку 

облдержадміністрації, 

департамент освіти і науки  

облдержадміністрації 

 

Протягом 
2021 – 2022 

років 
 

 

 

Державний 

бюджет  

 

- - - 

Активізація 

інноваційної діяльності, 

підвищення 

конкурентоспромо-

жності економіки 

регіону 

Обласний 

бюджет 
 

- - - 

Місцевий - - - 

http://adm.dp.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/b07122b559dbcb50c22572ba0052a791/8492940837011ab9c22578d4003131dd?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA


 

 бюджет 

 

 

Інші 

джерела 

 

- - - 

4.4. Сприяння залученню молоді та 
стартаперів до відкриття власної 
справи з подальшою підтримкою  
консультантів (менторів) з приватного 
сектору, органів державної влади та 
інститутів громадянського суспільства  

Департамент економічного 
розвитку 

облдержадміністрації 

Протягом 
2021 – 2022 

років 
 

Державний 

бюджет  

 

- - - 

Залучення молоді та 
стартапів до сфери 

підприємництва 
шляхом реалізації дієвої 
системи заходів, 
націлених на створення 
нових робочих місць 

Обласний 

бюджет 
 

855,68 355,68 500,0 

Місцевий 

бюджет 

 

- - - 

Інші 

джерела 

 

- - - 

4.5. Сприяння впровадженню 
суб`єктами малого і середнього 
підприємництва моделей сталого 
споживання та виробництва, “зелених 

практик”, включаючи впровадження 
систем екологічного менеджменту, 
екологічної сертифікації та 
екологічного маркування згідно з 
вимогами міжнародних стандартів 
серії ISO 
 

Департамент економічного 

розвитку 

облдержадміністрації, 

департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 

Протягом 
2021 – 2022 

років 
 

Державний 

бюджет  

 

- - - 

Підвищення 
поінформованості 
суб’єктів малого і 
середнього 

підприємництва про 
переваги екологізації 
підприємницької 
діяльності 

Обласний 

бюджет 
 

- - - 

Місцевий 

бюджет 

 

- - - 

Інші 

джерела 

 

- - - 

4.6. Впровадження гендерної політики 
шляхом сприяння розвитку жіночого 
підприємництва  

Департамент економічного 
розвитку 
облдержадміністрації, 
департамент соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації 

Протягом 
2021 – 2022 

років 
 
 

Державний 

бюджет  
 

- - - 
Створення єдиного 
інформаційного 
простору в рамках 
гендерної рівності для 
надання послуг жінкам-
підприємцям у виді 
консультаційної,  

правової, 
бухгалтерської, 
матеріально-технічної 
підтримки 
 

Обласний 

бюджет 
 

453,0 153,0 300,0 

Місцевий 

бюджет 

 

- - - 

Інші 

джерела 

 

 

 

 

 

 

- - - 



 

 

 

Усього за Програмою:    Державний 

бюджет  
 

- - - 
 

Обласний 

бюджет 

 

2350,0 800,0 1550,0 

Місцевий 

бюджет 

 

- - - 

Інші 

джерела 

 

- - - 

 

 

 

 

Виконуючий обов’язки директора департаменту 

економічного розвитку облдержадміністрації                                              Олексій ПСАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до проєкту Програми розвитку малого 

та середнього підприємництва в 

Дніпропетровській області  

на 2021 – 2022 роки   
 

 
ПОКАЗНИКИ  

оцінки ефективності виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва 
 в Дніпропетровській області на 2021 – 2022 роки 

 
 

І. Кількісні показники виконання Програми 
 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 

Кількісні показники виконання Програми 

Найменування показника 
Одиниця 
виміру 

Усього за 
Програмою 

Значення показника  
за роками 

2021 р. 2022 р. 

1 2 3 4 5 6 
Створення сприятливого 
середовища для розвитку 
малого і середнього 
підприємництва  

Кількість діючих малих та 
середніх підприємств 

од. 33000 31000 33000 

Чисельність працюючих                
на малих  та середніх 
підприємствах 

 

чол. 385000 380000 385000 

Покращення доступу малого і 
середнього підприємництва до 
фінансування  
 
 

Чисельність фізичних                 
осіб – підприємців 

од. 135000 132000 135000 

Популяризація підприємницької 

культури та розвиток 

Кількість підприємців, які 

пройдуть підготовку, 

осіб 2000 1500 2000 

 



 

підприємницьких навичок 

 

перепідготовку та 

підвищення кваліфікації 

Підвищення 

конкурентоспроможності та 

інноваційного потенціалу 

малого і середнього 

підприємництва 

Питома вага малого 

підприємництва в обсязі 

реалізованої продукції 

% 16,0 15,0 16,0 

 

 
 

ІІ. Якісні показники виконання Програми 

Збільшення кількості малих та середніх підприємств, фізичних осіб – підприємців, чисельності працюючих, 

прибуткових підприємств, об’єктів інфраструктури підтримки та прискорення розвитку підприємництва, підвищення 

його конкурентоспроможності. 
 
 
 

Виконуючий обов’язки  директора департаменту 

економічного розвитку облдержадміністрації                                     Олексій ПСАРЬОВ 



ПАСПОРТ 

регіональної цільової програми 

 

1. Назва: Програма розвитку малого та середнього підприємництва в 

Дніпропетровській області на 2021 – 2022 роки. 

 

2. Підстава для розроблення: закони України: “Про місцеві державні 

адміністрації”, “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні”, “Про Національну програму сприяння розвитку 

малого підприємництва в Україні”, Указ Президента України від 28 квітня         

2007 року № 363/2007 “Про деякі заходи щодо вдосконалення регулювання 

підприємницької діяльності”, рішення Дніпропетровської обласної ради від     

07 серпня 2020 року № 624-24/VІІ “Про Стратегію регіонального розвитку 

Дніпропетровської області на період до 2027 року”. 

 

3. Регіональний замовник Програми або координатор: департамент 

економічного розвитку облдержадміністрації. 

 

4. Співзамовники Програми: відсутні. 

 

5. Відповідальні за виконання Програми: структурні підрозділи 

облдержадміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад (за 

згодою), райдержадміністрації, громадські організації та громадські об’єднання 

підприємців (за згодою), консультативно-дорадчі органи при органах влади, 

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України (за згодою), 

Дніпропетровський обласний центр зайнятості    (за згодою), Регіональна рада 

підприємців у Дніпропетровській області            (за згодою). 

6. Мета: сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, 

створення сприятливих умов для відкриття, ведення і зростання малого і 

середнього підприємництва шляхом консолідації зусиль усіх заінтересованих 

сторін, що забезпечить соціально-економічний розвиток області та підвищить 

рівень життя населення. 

 

7. Початок: 2021 рік, закінчення: 2022 рік. 

 

8. Етапи виконання: 2021 – 2022 роки, в один етап. 

 

9. Загальні обсяги фінансування: 

 
 

 

Обсяги 

фінансування, 

усього, тис. грн 

За роками виконання, тис. грн 

2021 рік 2022 рік 

Державний бюджет - - - 

Обласний бюджет 2350,0 800,0 1550,0 

Місцевий бюджет Обсяги фінансування визначаються при затверджені бюджетів 

Інші джерела - - - 



 

Усього  2350,0 800,0 1550,0 

 

10. Очікувані кінцеві результати виконання регіональної цільової програми: 
 

Напрям 
показників 
Програми 

Найменування показників 
Програми 

Одиниця 
виміру 

Зазначення показників 
Усього У тому числі за роками 

2021 2022 
Економічні 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кількість діючих малих та 
середніх підприємств 

од - 
 

31000* 33000* 

Чисельність працюючих на 
малих та середніх 
підприємствах 

осіб - 
380000* 385 000* 

Чисельність підприємців – 
фізичних осіб 

од - 
132000* 135000* 

Питома вага малого 
підприємництва в обсязі 
реалізованої продукції  
 

% - 

15,0* 16,0* 

Чисельність підприємців, 
які пройдуть підготовку, 
перепідготовку та 
підвищення кваліфікації 

осіб - 

1500* 2000* 

* На кінець року. 
 

 

11. Координація та контроль за виконанням: 

департамент економічного розвитку облдержадміністрації щоквартально, 

до 15 числа місяця, що настає за звітним, готує звіт про виконання Програми та 

надає до Дніпропетровської обласної ради та облдержадміністрації; 

контроль здійснює постійна комісія Дніпропетровської обласної ради з 

питань підприємництва, переробної промисловості, торгового та побутового 

обслуговування. 

 

 

 

Виконуючий обов’язки 

директора департаменту 

економічного розвитку 

облдержадміністрації                          Олексій ПСАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


