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Паспорт 
Регіональної цільової програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в Івано-Франківській області на 2021 рік 
 
 

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент 
економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної 
адміністрації. 

 
2. Підстава для розроблення Програми: закони України: «Про розвиток 

та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про 
Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», 
рішення обласної ради від 21 лютого 2020 року № 1381-34/2020  «Про 
затвердження Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки та 
Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки». 

 
3. Розробник Програми: департамент економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації. 

 
4. Термін реалізації Програми: 1 рік. 
 
5. Етапи фінансування Програми: 2021 рік. 
 
6. Очікувані обсяги фінансування Програми: 3710 тис. гривень. 
 

Рік 

Обсяги фінансування, тис. грн 

     Всього 

в т. ч. за джерелами фінансування 

обласний     
бюджет 

місцеві 
бюджети 

інші джерела 
фінансування 

2021 3710,0 3710,0       у межах 
бюджетних 
призначень 

у межах виділених 
коштів 

 
7. Очікувані результати виконання Програми: 
 
У результаті реалізації Програми очікується збільшення: 
- частки обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малими та 

середніми підприємствами в загальному обсязі реалізації продукції (товарів, 
послуг); 

- кількості створених робочих місць з відповідним збільшенням зайнятих 
працівників; 

- частки надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності малого та 
середнього підприємництва. 

 
8. Термін проведення звітності:  
Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає 

обласній раді: 
- звіт про результати виконання Програми за підсумками року – 

до 10 лютого 2022 року; 



- інформацію про хід виконання програми – щоквартально до 30 числа 
місяця, наступного за звітним кварталом. 

 
Замовник Програми: 

 
Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури         
обласної державної адміністрації                                               Іван Загірняк 
 
Керівник Програми: 
 
Заступник голови  
обласної державної адміністрації                                   Євгеній Фербей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Характеристика 
Регіональної цільової програми розвитку 

малого та середнього підприємництва 
в Івано-Франківській області на 2021 рік 

 

 Загальна характеристика регіону: 

1. Площа території (тис. км2)                                                          13,9 
 
Кількість населення (тис. осіб)                                                   1365,4  
 
Рівень безробіття населення 
(за методологією МОП), у відсотках  
до робочої сили (економічно  
активного населення) працездатного віку                                  7,9 
 
Основними сферами економічної діяльності області є промисловість, 
сільське, лісове та рибне господарство, оптова та роздрібна торгівля; 
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність, 
будівництво та туризм 

2. Дата затвердження 
Програми (найменування 
і номер відповідного 
рішення) 

 

3. Замовник Програми:  
 
 
 
Розробник Програми: 
 
 
 
Виконавці:  
 
 
 
 
 
Співвиконавці: 
 

Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації  
 
Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації  
 
Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації, Регіональний фонд 
підтримки підприємництва по Івано-
Франківській області  
 
1. Департамент освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації  
2. Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 
3. Управління міжнародного співробітництва, 
євроінтеграції, туризму та інвестицій 
облдержадміністрації 
4. Управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації 
5. Головне управління ДПС в області (за 
згодою)  
6. Сектор Державної регуляторної служби в 
області (за згодою) 
7. Головне управління статистики в області (за 
згодою) 



8. Обласний, міські, районні, міськрайонні 
центри зайнятості 
9. Райдержадміністрації,  
органи місцевого самоврядування, в т. ч. ОТГ 
(за згодою) 
10. Комунальний навчальний заклад «Івано-
Франківський обласний центр перепідготовки 
та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій» (за згодою)  
11. Івано-Франківська торгово-промислова 

палата (за згодою) 
12. Регіональний фонд підтримки 
підприємництва по Івано-Франківській області 
(за згодою) 
13. Регіональна рада підприємців в області, 
місцеві ради підприємців (за згодою) 
14. Кредитні спілки області (за згодою) 
15. Громадські об'єднання підприємців (за 
згодою) 
16. Професійно-технічні та вищі навчальні 
заклади (за згодою) 
17.  ГО «Клуб Ділових Людей України» (за 
згодою) 

4. Мета і перелік 
пріоритетних завдань 
Програми 

Мета 
Сприяння розвитку підприємництва, створення 
належних умов для відкриття, ведення та 
зростання малого і середнього 
підприємництва, збільшення його внеску в 
соціально-економічний розвиток області 
шляхом об’єднання зусиль усіх 
заінтересованих сторін  
Пріоритетні завдання Програми: 

- здійснення комплексу заходів щодо 
забезпечення публічності та безпосереднього 
впливу громадськості при прийнятті 
регуляторних актів, покращення регуляторного 
середовища;  
- підвищення якості надання адміністративних 
послуг та удосконалення системи надання 
адміністративних послуг;  
- підвищення рівня поінформованості суб’єктів 
підприємницької діяльності;  
- фінансова підтримка суб’єктів підприємницької 
діяльності; 
- популяризація підприємницької діяльності як 
засобу реалізації особистості та фінансової 
незалежності;  
- розвиток підприємницької культури та 
підвищення рівня фахової підготовки 
підприємців; 



- сприяння розвитку елементів інфраструктури 
підтримки підприємництва на регіональному 
рівні;   
- активізація діалогу між бізнесом, владою, 
суспільством; 
- залучення суб’єктів підприємницької 
діяльності до участі у міжнародних програмах і 
проєктах 

5. Показники  
реалізації Програми 

На початок дії 
Програми 

Прогноз 
на 2021 рік 

 Частка реалізованої 
продукції (робіт, послуг) 
малими та середніми 
підприємствами в 
загальному обсязі 
реалізації продукції 
(товарів, послуг) 
підприємств, % 

63,3 64,0 

 Кількість малих та 
середніх підприємств, 
одиниць 

8586 8595 

 Кількість зайнятих 
працівників на малих та 
середніх підприємствах, 
осіб 

97 026 97 500 

 Чисельність фізичних 
осіб-підприємців, осіб 44 293 44 800 

6. Терміни і етапи 
реалізації Програми 2021 рік, один етап 

7. Перелік розділів 
Програми (виконавці) 

І. Упорядкування нормативного 
регулювання підприємницької діяльності 
(структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування (за згодою), сектор 
Державної регуляторної служби в області (за 
згодою), Регіональна рада підприємців в 
області (за згодою), місцеві ради підприємців 
(за згодою), Головне управління ДПС в 
області (за згодою), органи, які прийняли 
рішення про утворення центрів надання 
адміністративних послуг (за згодою), 
Комунальний навчальний заклад «Івано-
Франківський обласний центр перепідготовки 
та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій» (за згодою)  



  ІІ. Фінансово-кредитна підтримка малого 
та середнього підприємництва 
(департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації, Регіональний фонд 
підтримки підприємництва по Івано-
Франківській області (за згодою), 
райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування (за згодою), кредитні спілки 
(за згодою), обласний, міські, районні, 
міськрайонні центри зайнятості (за згодою) 

  III. Інформаційне забезпечення малого та 
середнього підприємництва 
(структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування (за згодою), громадські 
об’єднання підприємців (за згодою), Головне 
управління статистики в області, Головне 
управління ДПС в Івано-Франківській області 
(за згодою), Івано-Франківська Торгово-
промислова палата (за згодою), професійно-
технічні та вищі навчальні заклади (за 
згодою), Регіональна рада підприємців в 
області (за згодою), Регіональний фонд 
підтримки підприємництва по Івано-
Франківській області (за згодою), обласний, 
міські, районні, міськрайонні філії обласного 
центру зайнятості (за згодою) 

  IV. Сприяння розвитку інфраструктури 
підтримки малого та середнього 
підприємництва 
(департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури обл-
держадміністрації, райдержадміністрації, 
органи місцевого самоврядування (за 
згодою), Регіональний фонд підтримки 
підприємництва по Івано-Франківській області 
(за згодою), ГО «Клуб Ділових Людей 
Україна» (за згодою), вищі навчальні заклади 
(за згодою)   

  V. Міжнародні програми та проєкти 
(управління міжнародного співробітництва, 
євроінтеграції, туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, департамент 
економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації, вищі 
навчальні заклади (за згодою)  



8. Обсяги коштів, необхід-
них на фінансування 
заходів, з обласного 
бюджету, тис. грн 

3710,0 
 

 

9. Основні джерела 
фінансування 

Обласний бюджет, районні бюджети, 
бюджети органів місцевого самоврядування, 
інші джерела, не заборонені законодавством 

10. Система організації 
контролю за виконанням 
Програми 

Контроль за ходом реалізації Програми 
здійснюють:  
департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації  (інформація про хід 
виконання заходів Програми щоквартально 
надається Міністерству розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України до 
25 числа місяця, 

  наступного за звітним кварталом, та обласній 
раді – до 30 числа місяця, наступного за 
звітним кварталом);  
постійна комісія обласної ради з питань 
соціально-економічного розвитку, управління 
комунальною власністю, розвитку малого і 
середнього бізнесу обласної ради (розгляд на 
засіданнях щоквартальних звітів за 
відповідний період). 
Кількісні та якісні показники розвитку малого і 
середнього підприємництва надаються для 
аналізу департаменту економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації співвиконавцями 
Програми щоквартально до 10 числа місяця, 
наступного за звітним кварталом 

 
Обґрунтування доцільності прийняття 

Регіональної цільової програми розвитку малого та середнього 
підприємництва в Івано-Франківській області на 2021 рік  
 

Загальна частина 
 

Регіональна цільова програма розвитку малого та середнього 
підприємництва в Івано-Франківській області на 2021 рік розроблена на 
виконання законів України: «Про розвиток та державну підтримку малого і 
середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння 
розвитку малого підприємництва в Україні», з урахуванням економічних і 
соціальних особливостей регіону. 

У Програмі враховані положення законів України «Про засади державної 
регіональної політики», «Про державне прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку України», Стратегії розвитку Івано-
Франківської області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням Івано-



Франківської обласної ради від 21 лютого 2020 року № 1381-34/2020, а також 
Методичних рекомендацій Державної регуляторної служби України щодо 
формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і 
середнього підприємництва.  

Враховуючи сучасне становище малого та середнього підприємництва 
області і результати аналізу факторів впливу на цю сферу діяльності, було 
сформовано мету, пріоритетні завдання, визначено очікувані показники 
ефективності реалізації Програми, а також напрацьовано комплекс заходів 
відповідно до наявних матеріально-технічних, трудових, сировинних ресурсів та 
фінансових можливостей.  

До зазначеної роботи залучались фахівці органів влади, представники 
бізнесу, громадських організацій підприємців та їх об’єднань. При розробленні 
Програми враховано пропозиції райдержадміністрацій, виконкомів міських рад 
міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ).  

Основою Програми є концептуальні засади Стратегії розвитку Івано-
Франківської області на 2021-2027 роки і вона є логічним продовженням 
регіональної цільової Програми розвитку малого та середнього підприємництва 
попереднього періоду. 

Принципами, на яких базується Програма, є: об’єктивність, науковість, 
гласність, рівність, доцільність, ефективність, дотримання загальнодержавних 
інтересів. 

Координацію діяльності органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та інших структур, причетних до виконання Програми, здійснює 
обласна державна адміністрація (департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури облдержадміністрації). 

 
Аналіз розвитку малого та середнього підприємництва в регіоні  

 
Стабільний розвиток підприємництва є основою конкуренто-спроможної 

економіки області та держави загалом. Малий і середній бізнес є запорукою 
створення робочих місць та зростання валового внутрішнього продукту, 
забезпечує швидке впровадження інновацій і  сприяє поліпшенню соціального 
середовища. 

Розвиток бізнесу у регіоні вимагає сприятливого ділового клімату. 
Відповідно до рейтингу «Regional Doing Business» упродовж останніх років Івано-
Франківська область визнавалася однією з найкомфортніших серед регіонів 
України для започаткування та ведення бізнесу. 

Сфері малого та середнього підприємництва (далі – МСП) притаманні свої 
особливості, переваги й недоліки. Показниками важливості МСП є його кількісні 
показники. 

За даними Головного управління статистики в області, на початок 2019 
року на території області зареєстровано 52,6 тис. суб’єктів господарювання, з них – 
8,3 тис. юридичних осіб та 44,3 тис. фізичних осіб-підприємців.  

Поширеною формою господарювання в області залишається фізична 
особа-підприємець. Мінімальні витрати на оформлення процедур обліку та 
звітності цієї категорії дають можливість розвивати власну справу, залучають до 
роботи значну частину працездатного населення.  

На початок 2020 року на Івано-Франківщині (за попередніми даними) 
функціонували 8593 підприємства, з яких 7 – великих, 338 –середніх та 8248 – 
малих, у тому числі, 7282 належало до мікропідприємств. На початок 2019 року в 
області працювали 8302 підприємства (6 – великих, 321 – середнє, 7975 – малих, 



з яких 7096 мікропідприємств. Таким чином, кількість підприємств в області 
збільшилась на 3,5 % (середніх –  на 5,3 %, а малих – на 3,4 %).  

Загалом, станом на 01.01.2020 року (за попередніми даними) зріс на 12,9 % 
загальний обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) середніх та малих 
підприємств, а також збільшилася на 10,3 % кількість зайнятих на них працівників. 

Структура підприємств області за розмірами упродовж останніх років 
суттєвих змін не зазнала і станом на 01.01.2020 року (за попередніми даними) є 
такою: частка малих підприємств від загальної кількості склала 96,0 % (84,7 % з 
яких – мікропідприємства), середніх – 3,9 %, великих – 0,1 %. Отже, питома вага 
середніх та малих підприємств складає 99,9 % усіх економічно активних 
підприємств області, що в цілому відповідає європейським стандартам. На 10 
тисяч осіб наявного населення області припадає 58 малих підприємств та 2 – 
середніх. 

Сектор МСП відіграє значну роль на ринку праці – за попередніми даними 
станом на початок 2020 року на середніх та малих підприємствах працювали 
91,1 % найманих працівників усіх підприємств-суб’єктів господарської діяльності 
області, проти 90,4 % на початок 2019 року.  

Питома вага у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) 
малих і середніх підприємств області на початок 2020 року за попередніми 
даними склала близько 64,0 %, проти близько 70,0 % на початок 2019 року. 
Найбільшу питому вагу по цьому показнику серед середніх підприємств займали 
підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської 
діяльності (77,2 %), промисловості (41,1 %); серед малих – підприємства 
фінансової та страхової діяльності (90,8 %) та будівельної галузі (71,7 %).  

Як і в попередні роки, найбільша кількість малих та середніх підприємств 
зосереджувалася у містах Івано-Франківську (46,6 % від загальної кількості 
підприємств), Калуші (6,5 % ) та Коломиї (5,1 %), а також Рогатинському (4,7 %) 
та Тисменицькому (4,9 %) районах.  

Враховуючи те, що значна площа Івано-Франківщини належить до гірських 
територій, існує нерівномірність розвитку підприємництва за територіальним 
розміщенням, наявна диспропорція у структурі малого бізнесу за сферами 
економічної діяльності. Найбільшу частку від загального обсягу реалізованої 
продукції за видами економічної діяльності у сфері підприємництва Прикарпаття 
складають: промисловість, оптова і роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів, сільське, лісове та рибне господарство, транспорт. 

Щороку спостерігається збільшення обсягів надходжень податків і зборів 
до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів господарювання.  

 
Фінансово-кредитна підтримка та розвиток інфраструктури 

 
З метою поліпшення бізнес-клімату та зміцнення позицій малого та 

середнього підприємництва в загальній структурі регіональної економіки 
впродовж 2019-2020 років реалізовувалася Регіональна цільова програма 
розвитку малого та середнього підприємництва, пріоритетними напрямами якої 
були надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємництва та 
розвиток інфраструктури його підтримки. Упродовж 2019 року шляхом надання 
кредитів на пільговій основі з обласного бюджету через Регіональний фонд 
підтримки підприємництва по Івано-Франківській області спрямовано 
428,6 тис. гривень. Профінансовано 3 проєкти у сфері сільського зеленого 
туризму, збережено 10 та створено 10 робочих місць. З міських та районних 
бюджетів на виконання заходів аналогічних програм у 2019 році виділено  1266,0 
тис. гривень. За інформаціями райдержадміністрацій, за рахунок коштів 



кредитних спілок «Злет» та «Надія» за минулий рік профінансовано 
40 інвестиційних проєктів суб’єктів МСП на загальну суму 20589,8 тис. гривень.  

 
Формування інфраструктури підтримки розвитку підприємництва в області 

здійснювалося відповідно до статті 9 Закону України «Про розвиток та державну 
підтримку малого і середнього підприємництва в Україні». Загалом в області 
сформована розгалужена інфраструктура підтримки малого та середнього 
підприємництва, яка станом на 01.01.2020 року нараховувала понад 
400 інституцій, зокрема: 23 бізнес-центри, Регіональний фонд підтримки 
підприємництва та 5 його відокремлених підрозділів, 51 кредитну спілку тощо. 
Для налагодження тісної співпраці між суб'єктами підприємницької діяльності та 
органами виконавчої влади на засадах партнерства, відкритості та прозорості 
здійснюють діяльність 18  координаційних, галузевих рад з питань 
підприємництва, створених на місцевому рівні, та регіональна рада підприємців 
в області. 

У рамках реалізації проєкту «Мережа центрів підтримки бізнесу», який 
реалізується Європейським банком реконструкції та розвитку в Україні за 
фінансової підтримки ЄС, в м. Івано-Франківську створено Центр підтримки 
бізнесу. Ця бізнес-структура спрямована на підвищення конкурентоспроможності 
і рентабельності малих та середніх підприємств області шляхом надання 
консультацій та зміцнення потенціалу. Громадська організація «Клуб ділових 
людей» (м. Івано-Франківськ) обрана партнером зазначеного проєкту і активно 
співпрацює з бізнесом області, органами місцевого самоврядування та 
облдержадміністрацією. 

 
Регуляторна політика 

 
Упродовж звітного періоду відповідно до Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» обласною 
державною адміністрацією проводилася системна та послідовна регуляторна 
політика, що базувалася на принципах прозорості і відкритості.  

З метою забезпечення відкритості регуляторного процесу 
облдержадміністрацією, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами 
міських рад міст обласного значення щорічно затверджувались плани підготовки 
проєктів регуляторних актів на наступний рік, які оприлюднювались в мережі 
Інтернет та в місцевих друкованих засобах масової інформації. У разі потреби до 
них вносились зміни та доповнення. 

Для врахування громадської думки, отримання пропозицій та зауважень 
від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань проводилося громадське обговорення 
проєктів регуляторних актів, запланованих до прийняття. У 2019 році органами 
місцевого самоврядування було проведено 32 громадські обговорення проєктів 
регуляторних актів, у І півріччі 2020 року – 2 таких обговорення. 

Станом на 01.01.2020 року в облдержадміністрації налічувалося 
7 регуляторних актів, у райдержадміністраціях, виконавчих комітетах міських рад 
міст обласного значення – 250 регуляторних актів. Упродовж 2018-2019 років та 
І півріччя 2020 року облдержадміністрацією за результатами моніторингу діючих 
регуляторних актів скасовано 2 розпорядження. 

Районними державними адміністраціями впродовж 2019 року в терміни, 
визначені планами-графіками, проведено 2 базових та 2 періодичних 
відстеження результативності регуляторних актів. Виконавчими комітетами 
міських рад міст обласного значення за цей же період здійснено 24 базових, 
3  повторних та 15 періодичних відстежень. У І півріччі 2020 року цей показник 

http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini?destination=programmes%3Ffield_related_community_tid%5B0%5D%3D6&page=2&community6=on&partner_list=&_ga=2.40066850.1812496764.1521042761-85541948


становив відповідно для райдержадміністрацій – 1 періодичне відстеження, 
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення – 16 базових, 
13 повторних та 6 періодичних відстежень. 

Для підвищення ефективності регуляторної політики на регіональному 
рівні та забезпечення доступності громадянам і бізнесу сформовано й 
оприлюднено на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua) 
два набори регуляторних відкритих даних, розпорядником яких є 
облдержадміністрація.  

 
Адміністративні послуги 

 
Розвитку бізнесу сприяє наближення адміністративних послуг до 

споживача та забезпечення їх надання через центри надання адміністративних 
послуг (далі – ЦНАП). Станом на 01.01.2020 року в області функціонувало 27 
центрів надання адміністративних послуг, що на 3 більше, ніж у 2018 році: у всіх 
районних центрах, містах обласного значення, а також у Брошнів-Осадській, 
Букачівській, Верхнянській, Витвицькій, Печеніжинській і Старобогородчанській 
об'єднаних територіальних громадах та в с. Поляниця Яремчанської міської ради.  

Станом на 01.07.2020 року в області діє 33 ЦНАПи, 7 з яких (Ланчинської, 
Ямницької, Рожнівської, Більшівцівської,  Дзвиняцької, Тлумацької,  Матеївецької 
ОТГ) відкрилися у поточному році. Для створення зручностей суб’єктам звернень 
додатково працюють 8 територіальних підрозділів ЦНАПу м. Івано-Франківська і 
2 віддалені робочі місця адміністраторів, а також 32 віддалені робочі місця 
адміністраторів ЦНАПів ОТГ. 

Упродовж 2019 року через ЦНАПи області надано понад 0,5 млн. 
адміністративних послуг, а за I півріччя 2020 року – близько 200 тис. адмінпослуг.  

Загалом через центри надання адміністративних послуг області можна 
отримати понад 280 їх різновидів, перелік яких постійно розширюється. В області 
активно запроваджується надання адміністративних та інших публічних послуг в 
електронній формі. 

У роботі таких центрів застосовуються різноманітні інноваційні технології, 
спрямовані на споживача, зокрема, в ЦНАПі м. Івано-Франківська встановлено 
комп’ютерні інформаційні термінали, електронну систему регулювання чергою, 
діє технологія SMS-інформування, послуга – код зворотного зв’язку, онлайн 
замовлення окремих адміністративних послуг. Якість обслуговування та надання 
адміністративних послуг відвідувачі можуть оцінити на офіційному сайті 
(www.cnap.if.ua), через сервіс «Онлайн консультації» та за допомогою мобільного 
додатку «Мобільний Івано-Франківськ». 

З метою підвищення кваліфікаційного рівня адміністраторів ЦНАПів за 
ініціативи обласної державної адміністрації започатковано проведення щорічних 
тематичних короткострокових семінарів «Надання адміністративних послуг» на 
базі комунального навчального закладу «Івано-Франківський обласний центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій». Упродовж 2019 року та І півріччя 2020 року проведено 3 таких 
семінари. 

Область успішно співпрацює з Програмою «U-Lead з Європою»,  яка 
передбачає створення та модернізацію центрів надання адміністративних послуг 
на умовах співфінансування. На сьогодні учасниками Програми (І-IV раунд) є 
28 ОТГ та виконавчі комітети міських рад міст Бурштина та Болехова. Упродовж 
реалізації проєкту в області відкрито/модернізовано 11 центрів надання 
адміністративних послуг. 



Проведення заходів інформаційного характеру 
 

Упродовж звітного періоду особлива увага приділялася організації 
семінарів, зустрічей, навчальних курсів і тренінгів для представників малого і 
середнього підприємництва, які проводилися в обласному та районних центрах, 
великих населених пунктах області. 

У березні 2019 року в Івано-Франківську відбулася регіональна 
конференція з питань євроінтеграційного курсу України в межах інформаційної 
кампанії «Євроінтеграція: сила можливостей». У публічній дискусії «Міфи та 
факти євроінтеграції: де знайти можливості?» йшлося про переваги та 
можливості європейської інтеграції для українців, історії успіху підприємців краю, 
діячів культури, науковців та освітян нашого регіону, а також про можливості 
європейських програм. 

З метою залучення жіноцтва до підприємницької діяльності у жовтні 
2019 року за сприяння Центру муніципального та регіонального розвитку 
відбувся форум «Шляхи покращення розвитку жіночого підприємництва в м. 
Івано-Франківську». Учасниці навчання, представники органу місцевого 
самоврядування та бізнес-середовища обговорювали актуальні питання 
розвитку жіночого бізнесу. 

У листопаді 2019 року в інноваційному центрі «Промприлад. Реновація» 
відбулися заходи у рамках проєкту «Сезони підприємництва», організаторами 
яких стали: Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України», 
Державна регуляторна служба України, Івано-Франківська обласна державна 
адміністрація. У програмі проєкту: тренінг-презентація «Як підвищити 
ефективність регуляторної політики за допомогою відкритих даних?», фокус-
група з місцевим бізнесом для оцінки ефективності впровадження державної 
політики розвитку підприємництва та регіональний семінар «Перевірки бізнесу: 
основні виклики після завершення мораторію». Заходи відбулися за участі 
провідних експертів, представників влади, бізнес-середовища, спрямовані на 
підвищення рівня поінформованості державних органів та широких 
підприємницьких кіл щодо регуляторної політики та розвитку підприємництва. 
Там же відбулося засідання круглого столу «Смарт спеціалізація: результат 
співпраці влади, бізнесу, науки та громадськості», який організовано Українським 
інститутом міжнародної політики за підтримки Івано-Франківської 
облдержадміністрації. Метою заходу була побудова ефективної комунікації між 
місцевими стейкхолдерами та започаткування міжсекторальної співпраці в 
області за допомогою впровадження підходу смартспеціалізації. 

Івано-Франківщина стає одним із лідерів у реалізації соціального 
підприємництва. Для ефективної співпраці влади, бізнесу і громадськості триває 
реалізація проєкту платформи «Тепле Місто» – «Громадський ресторан 
Urban Space 100», за основну мету якого обрано якісний розвиток міського 
простору Івано-Франківська. Унікальність проєкту у тому, що 80 % прибутку 
ресторану направляється винятково на впровадження громадських 
проєктів. Модель франшизи Urban Space 100, що базується на соціальному 
підприємництві, вже реалізувалась в Києві, зараз розвиває свою концепцію за 
кордоном.  

Триває проєкт із розширення інноваційного центру «Промприлад. 
Реновація», в якому працюють коворкінг, конференц-зал, мистецький простір, 
майстерні, офіси інноваційних компаній. Це проєкт зі сфери імпакт-інвестування, 
що є яскравим прикладом співпраці влади, бізнесу та громади. Платформа 
працює як соціальний бізнес, де 50 % прибутку перерозподіляється на соціальні 
проєкти, що розвивають місто.  



Упродовж І півріччя 2020 року, зважаючи на наслідки для фінансового 
стану малого та середнього підприємництва (далі – МСП), викликані пандемією 
коронавірусу COVID-19, а також враховуючи соціальну й економічну функцію 
МСП, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування області активно 
проводилася інформаційна кампанія на офіційних сайтах. 

В обласному центрі створено сайт «Купуємо івано-
франківське» та постійно здійснюється його наповнення інформацією про 
місцевих виробників, яким надано можливість інформування про власну 
продукцію, новинки та контактні дані виробника.  

Станом на 01.07.2020 року на зазначеному сайті присутній 91 місцевий 
товаровиробник та занесено понад 230 одиниць товару. У місті Коломиї на 
підтримку місцевого бізнесу створено онлайн-платформу «Торговий майданчик 
Коломиї», а у місті Калуші функціонує інвестиційний портал. 

Крім того, з метою сприяння розвитку малого підприємництва розроблена 
державна  програма  підтримки  мікро-  та  малого  бізнесу  «Доступні  кредити   
5-7-9 %». В області ведеться інформаційна кампанія для ознайомлення широкого 
кола підприємців з умовами зазначеної програми. У першому півріччі обласною 
державною адміністрацією проведено інформаційний семінар щодо реалізації 
державної програми підтримки мікро- та малого бізнесу «Доступні кредити 5-7-9 
%». У заході взяли участь представники банків-партнерів програми, суб’єкти 
малого підприємництва Івано-Франківщини. Аналогічні семінари для підприємців 
були проведені за ініціативи Івано-Франківського, Калуського та Яремчанського 
міськвиконкомів.  

На офіційній веб-сторінці облдержадміністрації, райдержадміністрацій і 
органів місцевого самоврядування висвітлюються новини, події, що стосуються 
започаткування та здійснення підприємницької діяльності, нововведення у 
законодавстві, впровадження кращих практик у сфері малого бізнесу тощо. 
Суб’єкти господарювання мають змогу ознайомитися з інформацією про діючі 
національні, міжнародні грантові конкурси, програми та умови участі в них.  

 
Участь в міжнародних проєктах 

 
Область активно співпрацює у реалізації проєктів міжнародної технічної 

допомоги, що сприяють розвитку бізнес-середовища: U-LEAD, EU4BUSINESS, 
DOBRE, COSME, HORIZON-2020. 

Зокрема, бере участь у реалізації проєкту міжнародної технічної 
допомогою ПРОМІС «Партнерство для розвитку міст», учасниками якого є міста 
Івано-Франківськ, Яремче, Долина та Коломия. Проєкт впроваджується за 
допомоги Федерації канадських муніципалітетів за фінансової підтримки уряду 
Канади і спрямований, зокрема, на створення сприятливого середовища для 
розвитку малого і середнього бізнесу та застосування ґендерно-орієнтованого 
підходу. Так, міста Долина та Яремче приєдналися до Європейської хартії 
рівності жінок і чоловіків. Це означає, що усі рішення місцевої влади мають 
прийматися через призму ґендерного підходу для ефективного та якісного 
розвитку громади.  

У рамках проєкту проводилися різноманітні заходи упродовж всього 
звітного періоду, надавалася технічна допомога у розробленні програм та 
інвестиційних паспортів містам-партнерам.   

У листопаді 2019 року за підтримки Проєкту ПРОМІС в м. Івано-Франківську 
відбулась III Міжнародна конференція з інклюзивного розвитку бізнесу «На шляху 
до сталого фінансування» за участю представників іноземних представництв, 



влади, громадськості, підприємців та експертів для привернення уваги до питань 
бізнес-інклюзії.  

Упродовж двох днів на дискусійних панелях, секціях та майстернях 
учасники обговорювали питання сталості інклюзивних підприємств, 
запровадження інклюзивного підходу в приватному, муніципальному та 
громадському секторах, ознайомились з прикладами соціального бізнесу в 
Україні та успішними місцевими ініціативами, а також розглянули практичні кейси 
і кращі практики впровадження інклюзивних моделей ведення бізнесу. Захід 
пройшов на території інноваційного центру «Промприлад. Реновація». 

 
У рамках проєкту «EU4Business» створена мережа центрів підтримки 

бізнесу в Україні» (кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) 
в Україні), завдяки якому відкрито Центр підтримки підприємництва в м. Івано-
Франківську. В рамках цього проєкту українські підприємці отримують 
консультаційні послуги від місцевих або міжнародних галузевих консультантів та 
поради щодо зміцнення потенціалу для прискорення розвитку.  

Центром інформаційної підтримки бізнесу м. Івано-Франківська, 
заснованим на базі Клубу ділових людей м. Івано-Франківська, у рамках 
ініціативи EU4Business Європейського Союзу у листопаді 2019 року проведено 
форум «Франківщина креативна: експортний та інвестиційний потенціал регіону». 
У рамках події відбулася презентація фотокниги «Франківщина креативна: 
експортний та інвестиційний потенціал регіону», до якої ввійшли кращі бізнеси і 
підприємства Івано-Франківщини з креативною та інноваційною складовою.  

Для поглиблення співпраці та координації проєктів з метою покращення 
бізнес-клімату та сервісів для бізнесу ними ж у грудні 2019 року організовано 
партнерську координаційну зустріч організацій з підтримки бізнесу, де зустрілися 
представники організацій (стейкхолдерів), що сприяють розвитку малого та 
середнього бізнесу в регіоні. 

 
Залучення суб’єктів господарювання до участі у програмі ЄС 

«Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME) 
(2014-2020)» здійснюється за напрямами: вихід на ринок ЄС та ринки партнерів 
програми (через Європейську мережу підприємств); бізнес-стажування за 
кордоном на діючому підприємстві (обмін досвідом за допомогою програми 
«Еразмус» для молодих підприємців) та отримання легкого доступу до інформації 
щодо ведення підприємницької діяльності. 

 
 У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника 
діє Національний контактний пункт (НКП) програми Євросоюзу HORIZON-2020 
«Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва».  

Упродовж звітного періоду проводилася робота, спрямована на 
забезпечення інформування громадськості про наукові і науково-технічні 
програми Європейської Комісії та про інші європейські програми у галузі 
«Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва». 
Функціонує веб-сайт НКП «Нанотехнології, сучасні матеріали та передові 
промислові виробництва» програми «Горизонт-2020» (http://ncp.pu.if.ua).  

У першому кварталі 2020 року в місті Яремче проведено семінар на тему: 
«Можливості участі науковців, малих, середніх підприємств в програмі «Горизонт-
2020». Наприкінці червня 2019 року в місті Брюсселі відбулись інформаційні дні 
програми «Горизонт-2020» за напрямом «Енергетика» та «Брокерські заходи». У 
цих заходах взяла участь делегація Івано-Франківського національного 

http://ncp.pu.if.ua/


технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ отримав нагороду ЄС за проєкт з 
формування енергетичного майбутнього Європи).  

 
Аналіз проблем та обґрунтування необхідності їх розв’язання 

 
Проведений аналіз свідчить, що мале та середнє підприємництво на Івано-

Франківщині стабільно розвивається. Разом з тим, незважаючи на певні 
досягнення щодо підтримки розвитку бізнесу, залишається низка проблем та 
питань, що вимагають вирішення.  

З метою виявлення проблем, що впливають на розвиток діяльності 
суб’єктів малого та середнього підприємництва області та підприємницького 
середовища загалом, застосовано метод SWOT-аналізу. 

SWOT-аналіз дозволяє визначити чинники: 
- внутрішні (сильні та слабкі сторони); 
- зовнішні (можливості та загрози).  
 

 SWOT-аналіз розвитку підприємницького середовища 
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Сильні сторони МСП у Івано-
Франківській області 

Слабкі сторони МСП у Івано-
Франківській області 

Мобільність, гнучкість і висока 
адаптивність МСП до змін на ринку.  
Значна питома вага малих та 
середніх підприємств (99,9 % 
загальної кількості підприємств 
області). 
Велика кількість фізичних осіб-
підприємців, в т. ч. самозайнятих.  
Доступність інфраструктури та 
легкість процедури реєстрації 
бізнесу.  
Підтримка бізнесу місцевими 
органами влади, органами місцевого 
самоврядування. 
Налагоджений діалог влади з 
підприємницькою спільнотою. 
Наявність місцевих природних 
ресурсів для розвитку 
підприємництва, в т. ч. аграрного, 
рекреаційного, туристичного 
(кар’єри, деревина, мінеральні води, 
рілля тощо). 
Значні науково-освітній потенціал та 
можливість підготовки 
(перепідготовки) кадрів для сфери 
підприємництва. 
Значні резерви дипломованих 
трудових ресурсів.  
Низькі витрати на робочу силу. 
Розвинені зовнішньоекономічні 
зв’язки.  

Вразливість МСП щодо 
внутрішньо- і зовнішньополітичних, 
економічних, соціальних змін, в т. ч. 
змін у зв’язку із запровадженням 
карантинних обмежень. 
Нестабільне законодавство, в тому 
числі податкове.  
Низька частка малих підприємств, 
що займаються виробничою 
діяльністю.  
Незавершеність процесів 
децентралізації та адміністративної 
реформи, в т. ч. незавершеність 
трансформації системи надання 
адміністративних послуг. 
Обмежений доступ до дешевих 
кредитно-фінансових ресурсів у 
зв’язку з проблемними умовами їх 
отримання.  
Відтік кадрів (в т. ч. робочих 
спеціальностей) за кордон. 
Низький рівень інноваційної 
активності підприємств малого 
бізнесу та кооперації з великими 
підприємствами.  
Недостатня ефективність роботи 
існуючих об’єктів інфраструктури 
підтримки підприємництва.  
Недостатній рівень фахової 
підготовки підприємців, низький 
рівень правових знань та 



Частина МСП має додаткові 
джерела небанківського 
фінансування, зокрема, кошти 
трудових мігрантів. 
Велика кількість об’єктів історико-
культурної спадщини рекреаційних 
зон 

менеджменту.  
Невисока соціальна активність 
підприємницького середовища.  
Недостатній рівень соціальної 
відповідальності бізнесу.  
Низька купівельна спроможність 
населення.  
Наявність «тіньової» діяльності 
суб’єктів підприємництва 

З
о

в
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є
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Можливості для розвитку МСП у 
Івано-Франківській області 

Загрози для розвитку МСП у 
Івано-Франківській області 

Сприятливе географічне 
розташування області для розвитку 
транскордонного співробітництва.  
Наявність великих підприємств як 
потенційних замовників послуг 
малого та середнього бізнесу. 
Конкурентні витрати на оплату праці 
в порівнянні з країнами ЄС.  
Трансформація мережі ЦНАПів та 
збільшення кількості надання 
адміністративних послуг бізнесу 
онлайн.  
Формування ефективної 
інфраструктури підтримки МСП на 
місцевому рівні.  
Зростання інвестиційної 
привабливості та нарощування 
міжнародної фінансової та технічної 
допомоги. 
Потенціал для розвитку таких сфер 
бізнесу, як зелений туризм, ІТ-сфера 
тощо 

Політична, соціально-економічна 
нестабільність, в т. ч. пов’язана із 
запровадженням карантинних 
обмежень.  
Нестабільність нормативно-
правової бази.  
Значна кількість податків і зборів. 
Збереження недоступності 
отримання доступу до кредитних 
ресурсів.  
Корупція у бізнесі та владі.  
Зменшення обсягу надходжень до 
державного та місцевих бюджетів.  
Скорочення сукупного попиту 
основних споживачів товарів, робіт 
та послуг малих підприємств та 
підприємців-домашніх господарств 
(кінцевих споживчих витрат 
домогосподарств).  
Недостатнє фінансове 
забезпечення програм підтримки 
підприємництва, в т. ч. на 
регіональному та місцевому рівнях 

 
Отже, основними проблемами розвитку малого і середнього 

підприємництва в регіоні є: 
- недостатній рівень фахової підготовки підприємців, низький рівень 

правових знань,  менеджменту та культури підприємництва;  
- непередбачувані зміни в законодавстві; 
- наявність тіньової економіки; 
- недоступність кредитування для суб'єктів малого і середнього 

підприємництва;  
- трансформація системи надання адміністративних послуг; 
- недостатня ефективність роботи існуючих об’єктів інфраструктури 

підтримки підприємництва.  
 
На подолання виявлених негативних факторів будуть спрямовані заходи 

Програми. Для розв’язання проблем необхідне фінансове забезпечення заходів 
Програми, зокрема, фінансування на 2021 рік.  

 
 



Мета Програми. Шляхи і способи подолання проблем 
 

З огляду на викладене та для продовження формування ефективної 
регіональної системи підтримки МСП, пріоритетними завданнями Програми є: 

- здійснення комплексу заходів щодо забезпечення публічності та 
безпосереднього впливу громадськості при прийнятті регуляторних актів, 
покращення регуляторного середовища;  

- підвищення якості надання адміністративних послуг та удосконалення 
системи надання адміністративних послуг;  

- підвищення рівня поінформованості суб’єктів МСП;  
- фінансова підтримка суб’єктів підприємницької діяльності; 
- популяризація підприємницької діяльності як засобу реалізації 

особистості та фінансової незалежності;  
- розвиток підприємницької культури та підвищення рівня фахової 

підготовки підприємців; 
- сприяння розвитку елементів інфраструктури підтримки підприємництва 

на регіональному рівні;   
- залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у міжнародних 

програмах і проєктах; 
- активізація діалогу між бізнесом, владою, суспільством. 
Метою Програми є сприяння розвитку підприємництва, створення 

належних умов для відкриття, ведення та зростання малого і середнього 
підприємництва, збільшення його внеску в соціально-економічний розвиток 
області шляхом об’єднання зусиль усіх заінтересованих сторін.  

 
Фінансово-економічне обґрунтування  

 
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, та інших 
джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяг фінансування Програми 
на 2021 рік становить 3710 тис. гривень. 

 
Очікувані результати від впровадження Програми та  

основні форми контролю за реалізацією її заходів 
 

Враховуючи сучасне становище бізнесу регіону, результати аналізу 
факторів впливу на цю сферу діяльності,  підсумки реалізації Регіональної 
програми розвитку малого та середнього підприємництва в області на 2019-2020 
роки та позитивні результати попередніх років, сформовано мету, пріоритетні 
завдання, визначено очікувані показники ефективності реалізації Програми, а 
також 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). 

Очікуваним результатом виконання Програми є подальший розвиток МСП 
області, нарощування обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та 
збільшення внеску суб’єктів МСП у валовий внутрішній продукт області, 
підвищення зайнятості населення, розв’язання соціальних проблем регіону. 
Показники оцінки ефективності виконання Програми викладені у додатку 2. 

Реалізація завдань і заходів Програми дозволить: 
- створити умови для розв’язання соціально-економічних проблем; 
-  поліпшити бізнес-клімат у регіоні; 



- актуалізувати застосування фінансово-кредитних механізмів підтримки 
бізнесу; 

- збільшити кількість суб’єктів господарювання; 
- створити умови для збільшення кількості осіб, зайнятих у малому і 

середньому підприємництві, в т. ч. самозайнятих; 
- підвищити рівень зайнятості шляхом активного залучення молоді до 

малого і середнього підприємництва; 
- сприяти розвитку соціального та інклюзивного підприємництва;  
- активізувати формування ефективної інфраструктури підтримки малого 

та середнього підприємництва;  
- активізувати 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. 

Позитивний результат від реалізації заходів Регіональної цільової 
програми розвитку малого та середнього підприємництва в області на 2021 рік 
очікується досягти шляхом ефективної координації зусиль усіх співвиконавців. 

 
Контроль за виконанням Програми здійснює обласна державна 

адміністрація та профільна комісія обласної ради. 
Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням 

показників Програми є: 
- щоквартальна звітність структурних підрозділів облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, територіальних 
органів державної влади тощо; 

- аналіз державної статистичної звітності; 
- проведення моніторингу і щоквартальне надання узагальненої звітності 

про хід реалізації Програми центральним органам виконавчої влади тощо; 
- надання щоквартальної інформації про виконання заходів Програми 

обласній раді. 
 

 
Заступник директора департаменту  
економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації                                            Іван Загірняк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Додаток 1 
до Регіональної цільової програми розвитку малого 
та середнього підприємництва в Івано-Франківській 
області на 2021 рік 

 
 

Заходи Регіональної цільової програми розвитку малого та середнього підприємництва 
в Івано-Франківській області на 2021 рік 

 
 

№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

І. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності 

1.У сфері регуляторної політики 

1. 
 

Створення 
сприятливого 
регуляторного 
середовища 
для розвитку 
малого і 
середнього 
підприємницт-
ва 

1.1. Затвердження планів 
підготовки проєктів 
регуляторних актів у 
сфері господарської 
діяльності  

До  
15 
грудня 
2021 
року 

Структурні підрозділи 
обласної державної 
адміністрації, районні 
державні адміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування  

- - 
 

Дотримання 
вимог та 
практична 
реалізація 
регуляторного 
законодавст-
ва, зокрема, з 
планування 
регуляторної 
діяльності 

1.2. Здійснення моніто-
рингу виконання 

2021 рік Структурні підрозділи 
обласної державної 

- - 
 

Недопущення 
прийняття 



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

структурними 
підрозділами облдерж-
адміністрації, райдерж-
адміністраціями та 
органами місцевого 
самоврядування вимог 
чинного законодавства 
України з питань 
державної регуляторної 
політики 

адміністрації, районні 
державні адміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування, 
сектор Державної 
регуляторної служби в 
області (за згодою) 

економічно 
недоцільних і 
неефективних 
регуляторних 
актів 

2. Покращення 
доступу 
суб'єктів 
малого і 
середнього 
підприємницт-
ва до 
інформації про 
здійснення 
регуляторної 
діяльності 

2.1. Систематичне 
наповнення тематичних 
розділів офіційних сайтів 
органів виконавчої влади 
та місцевого 
самоврядування 
матеріалами про 
здійснення регуляторної 
політики, забезпечення 
подання інформації на 
всіх етапах розробки 
проєктів регуляторних 
актів  

2021 рік Структурні підрозділи 
обласної державної 
адміністрації,  
районні державні 
адміністрації,  
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

- - 
 

Забезпечення 
принципів 
передбачува-
ності, 
доцільності, 
адекватності, 
ефективності, 
збалансова-
ності, 
прозорості та 
врахування 
громадської 
думки  



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

  2.2. Залучення суб’єктів 
підприємництва, 
представників 
громадськості до 
проведення публічних 
обговорень проєктів 
регуляторних актів 

2021 рік Структурні підрозділи 
обласної державної 
адміністрації,  
районні державні 
адміністрації,  
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою),  
сектор Державної 
регуляторної служби в 
області (за згодою), 
суб’єкти підприємницт-
ва (за згодою),  
ради підприємців (за 
згодою),  
представники 
громадськості (за 
згодою) 

- - 
 

Реалізація 
права 
громадян, 
суб’єктів 
господарюван-
ня, їх 
об’єднань, 
наукових 
установ та 
дорадчих 
органів у 
здійсненні 
державної 
регуляторної 
політики 

2.3. Організація та 
проведення 
спеціалізованих тренінгів, 
круглих столів, семінарів 
тощо з  питань реалізації 
державної регуляторної 
політики та практичного 

2021 рік Структурні підрозділи 
обласної державної 
адміністрації,  
районні державні 
адміністрації,  

- - 
 

Підвищення 
якості 
підготовки 
місцевими 
органами 
виконавчої 
влади та 
органами 



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

застосування норм 
регуляторного 
законодавства та 
законодавства з питань 
державного нагляду 
(контролю) 

органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою),  
сектор Державної 
регуляторної служби в 
області (за згодою), 
комунальний 
навчальний заклад 
«Івано-Франківський 
обласний центр 
перепідготовки та 
підвищення 
кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування, 
державних 
підприємств, установ і 
організацій» (за 
згодою),  
суб’єкти підприємницт-
ва (за згодою),  
ради підприємців (за 
згодою),  

місцевого 
самоврядуван-
ня проєктів 
регуляторних 
актів та 
практичної 
реалізації 
законодавства 
з питань 
державного 
нагляду 
(контролю) 



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

представники 
громадськості (за 
згодою) 

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

2021 рік Департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

5,0 Підвищення 
якості 
підготовки 
місцевими 
органами 
виконавчої 
влади та 
органами 
місцевого 
самовряду-
вання 
проєктів 
регуляторних 
актів 

2.5. Забезпечення 
оприлюднення 
регуляторних відкритих 
даних на Єдиному 
державному веб-порталі 
відкритих даних 

2021 рік Розробники 
регуляторних актів 

- - Забезпечення 
надання 
доступу 
громадянам, 
суб’єктам 
господарю-
вання до 
публічної 



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

інформації у 
формі 
відкритих 
даних 

2. У сфері надання адміністративних послуг 

1. Розширення 
мережі ЦНАПів 
області та 
збільшення 
спектру послуг, 
що ними 
надаються 

1.1. Утворення нових 
ЦНАПів та нових 
територіальних 
підрозділів і віддалених 
робочих місць 
адміністраторів ЦНАПів 

2021 рік Органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою),  
департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
департамент розвитку 
громад, територій, 
дорожнього, житлово-
комунального 
господарства, 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації 

Державний 
бюджет 
 
 
 

обласний 
бюджет 

 
 

районні 
бюджети 

 
 

бюджети 
місцевого 
самовряду-
вання 

У межах 
бюджетних 
призначень 
 

у межах 
бюджетних 
призначень 
 

у межах 
бюджетних 
призначень 
 

у межах 
бюджетних 
призначень 

Забезпечення 
доступності 
отримання 
адмінпослуг 
населенням 
та суб’єктами 
підприємниць-
кої діяльності. 
Забезпечення 
особам з 
інвалідністю 
доступу до 
ЦНАПів і 
послуг, що в 
них 
надаються 

1.2. Розширення переліку 
адміністративних послуг, 
що надаються через 
ЦНАПи 

2021 рік Органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою),   
територіальні 

- - Запроваджен
ня надання 
через ЦНАПи 
адмінпослуг з 



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

підрозділи централь-
них органів виконавчої 
влади (за згодою),  
департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації 

державної 
реєстрації 
актів 
цивільного 
стану, 
реєстрації 
(пере-
реєстрації) 
транспортних 
засобів, 
соціальних та 
пенсійних 
послуг 

2. Моніторинг 
якості надання 
адміністратив-
них послуг, що 
надаються 
через ЦНАПи  

2.1. Проведення оцінки 
діяльності ЦНАПів та 
розроблення пропозицій 
щодо підвищення 
ефективності їх роботи 

2021 рік Департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
органи, які прийняли 
рішення про 
утворення ЦНАПів (за 
згодою) 

- - 
 
 
 

Покращення 
діяльності 
ЦНАПів  

  2.2. Забезпечення 
якісного та 
безперебійного інтернет-

2021 рік Департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 

Обласний 
бюджет 

20,0 Своєчасне 
внесення 
відомостей  



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

зв’язку для внесення до 
ЄДР рішень, прийнятих 
дозвільним органом, заяв 
та декларацій, поданих 
до дозвільного органу 

інфраструктури 
облдержадміністрації 

до ЄДР 

3. Забезпечення 
інформаційно-
го, методич-
ного та 
методологіч-
ного супроводу 
функціонуван-
ня ЦНАПів 
області 

3.1. Організація навчань, 
семінарів, тренінгів для 
підвищення кваліфікації 
адміністраторів ЦНАПів 

2021 рік Департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
комунальний 
навчальний заклад 
«Івано-Франківський 
обласний центр пере-
підготовки та під-
вищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування, дер-
жавних підприємств, 
установ і організацій» 
(за згодою)  

Обласний 
бюджет 

35,0 Забезпечення 
дотримання 
вимог 
законодавст-
ва у сфері 
надання  
адмінпослуг  
 

3.2. Організація 
дистанційного навчання 

2021 рік Департамент 
економічного розвитку, 

- - Своєчасне 
інформування 



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

(електронних курсів) для 
посадових осіб, 
керівників та 
адміністраторів ЦНАПів, 
насамперед, з ОТГ, щодо 
документального, 
організаційно-технічного 
створення ЦНАПів та 
забезпечення їх 
ефективної роботи 

промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
комунальний 
навчальний заклад 
«Івано-Франківський 
обласний центр 
перепідготовки та під-
вищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування, дер-
жавних підприємств, 
установ і організацій» 
(за згодою)  

адміністра-
торів ЦНАПів 
про зміни 
законодавст-
ва, 
підвищення їх 
кваліфікацій-
ного рівня 

3.3. Популяризація 
ЦНАПів (випуск буклетів, 
презентаційних 
матеріалів, висвітлення в 
засобах масової 
інформації, підготовка 
промороликів та ін.) 

2021 рік  Департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
районні державні 
адміністрації,  
органи місцевого  

Обласний 
бюджет 
 
районні 
бюджети 
 

 

20,0 
 
 

у межах 
бюджетних 
призначень 

Інформування 
суб’єктів МСП 
та населення 
області про 
розвиток 
мережі та 
функціонуван-
ня ЦНАПів 



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

самоврядування (за 
згодою) 

3.4. Організація та 
проведення публічних 
заходів (конференцій, 
форумів, презентацій, 
брифінгів, круглих столів, 
зустрічей з громадськістю 
тощо) за напрямом 
надання 
адміністративних послуг 
та роботи ЦНАПів 

2021 рік Департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
районні державні 
адміністрації,  
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

Бюджети 
місцевого 
самовряду-
вання 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Формування 
високого рівня 
довіри 
населення, 
громадських 
об’єднань, 
суб’єктів 
підприємницт-
ва до роботи 
ЦНАПів 

4. Своєчасне та 
якісне надання 
адміністратив-
них послуг та 
сервісів 
платникам 
податків 

4.1. Забезпечення 
ефективної роботи 
центрів обслуговування 
платників податків, 
розширення спектру 
послуг, які ними 
надаються 

2021 рік Головне управління 
ДПС в Івано-
Франківській області 
(за згодою) 

Державний 
бюджет 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Забезпечення 
доступних 
умов для 
отримання 
послуг 
фізичними та 
юридичними 
особами, 
підвищення 
ефективності 
та оптимізації 
умов роботи  



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

II. Фінансово-кредитна підтримка малого та середнього підприємництва 

1. Фінансова 
підтримка 
суб'єктів 
підприємницт-
ва 

1.1. Надання фінансової 
підтримки суб’єктам 
малого і середнього 
підприємництва в рамках 
місцевих програм 
розвитку малого та 
середнього 
підприємництва 

2021 рік Районні державні 
адміністрації,  
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

Районні 
бюджети 
 
 

бюджети 
місцевого 
самовряду-
вання  

У межах 
бюджетних 
призначень 
 

у межах 
бюджетних 
призначень 

Забезпечення 
функціонуван
ня об’єктів 
інфра-
структури 
підтримки 
підприємницт-
ва  

1.2. Надання фінансової 
підтримки у вигляді 
кредитів на пільгових 
умовах суб’єктам МСП, 
які працюють у 
пріоритетних галузях 
економіки області, 
зокрема: 
- виробництві; 
- туризмі (в т. ч. сільсь-
кому зеленому туризмі); 
- діяльності, пов’язаній з 
сортуванням та 
переробкою твердих 
побутових відходів; 

2021 рік Регіональний фонд 
підтримки 
підприємництва по 
області (за згодою),  
департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації  

Обласний 
бюджет, 
кредитний 
портфель 
РФПП по 
області  

3 000,0 
 

Полегшення 
доступу до 
кредитування 
на пільгових 
умовах, 
зменшення 
вартості 
кредитних 
ресурсів та 
збільшення 
обсягів 
вільних 
оборотних 
коштів для 
розширення  



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

- вирощуванні та 
переробці сільсько-
господарської продукції 
та тваринництва; 
- наданні побутових 
послуг населенню.    
А також для учасників 
АТО/ОСС 

виробництва 

1.3. Укладення угод з 
Регіональним фондом 
підтримки підприємницт-
ва по області щодо 
кредитування суб'єктів 
підприємницької 
діяльності на умовах 
співфінансування 

2021 рік Районні державні 
адміністрації,  
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

Районні 
бюджети 
 
 

бюджети 
місцевого 
самовряду-
вання 

У межах 
бюджетних 
призначень 
 

у межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення 
доступу 
суб’єктам 
МСП до 
кредитування 

1.4. Надання кредитів 
суб'єктам малого та 
середнього 
підприємництва за 
рахунок коштів кредитних 
спілок області  

2021 рік Кредитні спілки 
області (за згодою) 

Кошти 
кредитних 
спілок 

У межах 
кредитних 
портфелів 
кредитних 
спілок 

Сприяння 
розвитку МСП 
в регіоні, 
збільшення 
можливостей 
для 
фінансування 
нових 
проєктів тощо 



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

1.5. Часткова 
компенсація відсотків за 
кредитами, отриманими 
суб'єктами малого та 
середнього 
підприємництва в 
банківських установах 

2021 рік Регіональний фонд 
підтримки 
підприємництва по 
області (за згодою), 
департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет, 
кредитний 
портфель 
РФПП по 
області 
 

500,0 
 

Зменшення 
вартості 
кредитних 
ресурсів для 
суб’єктів МСП 

2. Фінансова 
підтримка 
створення 
суб’єктами 
малого і 
середнього 
підприємницт-
ва нових 
робочих місць 

2.1. Здійснення 
щомісячної компенсації 
суб'єктам 
підприємництва 
фактичних витрат у 
розмірі єдиного внеску на 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування за праце-
влаштованих безробітних 
на нові робочі місця 

2021 рік Обласний, Івано-
Франківський міський 
центри зайнятості; 
міські, районні, 
міськрайонні філії 
обласного центру 
зайнятості 

Фонд  
загально-
обов’язко-
вого 
державно-
го соціаль-
ного 
страхуван-
ня України 
на випадок 
безробіття 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Підтримка 
роботодавців 

2.2. Професійне 
навчання, пере-
підготовка, підвищення 
кваліфікації безробітних 
на замовлення суб'єктів 

2021 рік Обласний, Івано-
Франківський міський 
центри зайнятості; 
міські, районні, 
міськрайонні філії 

Фонд  
загально-
обов’язко-
вого 
державно-

У межах 
бюджетних 
призначень 
 

Сприяння 
наповненню 
ринку праці 
фахівцями 
затребуваних 



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

підприємницької 
діяльності 

обласного центру 
зайнятості 

го соціаль-
ного 
страхуван-
ня України 
на випадок 
безробіття 

спеціаль-
ностей   

3. Фінансова 
підтримка 
підприємниць-
кої ініціативи 
громадян 

3.1. Забезпечення 
надання 
одноразової виплати 
допомоги по безробіттю 
для організації 
безробітними 
підприємницької 
діяльності 

2021 рік Обласний, Івано-
Франківський міський 
центри зайнятості; 
міські, районні, 
міськрайонні філії 
обласного центру 
зайнятості 

Фонд  
загально-
обов’язко-
вого 
державно-
го соціаль-
ного 
страхуван-
ня України 
на випадок 
безробіття 

У межах 
бюджетних 
призначень  

Сприяння 
розвитку МПС 
та збільшення 
кількості 
самозайнятих 
осіб 

III. Інформаційне забезпечення малого та середнього підприємництва 

1. Забезпечення 
конкуренції на 
ринку 
державних і 
регіональних 
замовлень 

1.1. Забезпечення 
рівного доступу суб'єктів 
малого та середнього 
бізнесу до виконання 
державних і регіональних 
замовлень за рахунок 

2021 рік Структурні підрозділи 
обласної державної 
адміністрації,  
районні державні 
адміністрації,  
органи місцевого  

-  Сприяння 
професіона-
лізації 
закупівельної 
діяльності, 
прозорості 



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

бюджетних коштів через 
використання системи 
електронних закупівель 
РrоZоrrо 

самоврядування (за 
згодою) 

держ-
закупівель 
для суб’єктів 
МСП  

2. Промоція 
продукції 
суб'єктів 
підприємниць-
кої діяльності 
області 

2.1. Залучення суб'єктів 
малого та середнього 
підприємництва до участі 
у загальнодержавних, 
обласних, регіональних 
виставках-продажах та 
презентаціях місцевих 
товаровиробників 

2021 рік Структурні підрозділи 
обласної державної 
адміністрації,  
районні державні 
адміністрації,  
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

- - Збільшення 
кількості 
суб’єктів МСП 
різних 
галузей, 
залучених до 
демонстрації 
досягнень, 
укладання 
торговельних 
угод тощо 

  2.2. Випуск буклетів, 
брошур, каталогів з 
метою просування 
продукції (послуг) 
місцевих виробників на 
міжрегіональні ринки та 
ринки області 

2021 рік Департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

20,0 Збільшення 
кількості 
суб’єктів 
МСП, про-
інформованих 
про зміни 
законодавст-
ва тощо 

3. Забезпечення 
ефективної  

3.1. Проведення 
конференцій, нарад,  

2021 рік Департамент 
економічного розвитку 

Обласний 
бюджет 

30,0 
 

Сприяння 
покращенню  



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

  тренінгів (семінарів, 
засідань за круглим 
столом тощо) з питань 
покращення бізнес-
середовища, підвищення 
рівня інформованості та 
існуючих механізмів 
фінансової підтримки 
бізнесу, інших актуальних 
питань за участю 
підприємців, громадських 
організацій та ін. 

 , промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
районні державні 
адміністрації,  
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою),  
громадські об'єднання 
підприємців (за 
згодою) 

районні 
бюджети 
 
 

бюджети 
місцевого 
самовряду-
вання  

у межах 
бюджетних 
 призначень 
 

у межах 
бюджетних 
призначень 

бізнес-
середовища 
області та 
налагодження 
ефективної 
взаємодії 
влади та  
підприємниць-
кої спільноти 

3.2. Проведення 
зустрічей та відкритих 
дискусій у форматі 
«Бізнес і влада –  
партнери» для побудови 
конструктивного діалогу  
 

2021 рік Департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
Головне управління 
ДПС в Івано-
Франківській області 
(за згодою), 
Івано-Франківська 
торгово-промислова 
палата (за згодою),  

Обласний 
бюджет 

20,0 Налагоджен-
ня співпраці 
та взаємо-
розуміння між 
владою, 
контролюючи-
ми органами 
та малим і 
середнім 
бізнесом 



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

    районні державні 
адміністрації,  
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

   

 
 

 3.3. Проведення 
роз’яснювальної роботи 
для платників податків та 
днів відкритих дверей 
для учнів та студентів  

2021 рік Головне управління 
ДПС в Івано-
Франківській області 
(за згодою) 

Державний 
бюджет 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Збільшення 
кількості про-
інформованих  
громадян, в 
т. ч. молоді,  
щодо 
можливості 
ведення 
бізнесу  

  3.4. Проведення 
анкетних опитувань 
респондентів як одного із 
способів вивчення їх 
думки щодо спрощення 
способів подання 
статистичної та 
фінансової звітності  

2021 рік Головне управління 
статистики в області 

Державний 
бюджет 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Зменшення 
звітного 
навантаження 
на 
респондентів 
шляхом 
удосконалення 
методології 
проведення 
державних 



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

статистичних 
спостережень 

3.5. Подання 
статистичної та 
фінансової звітності у 
форматі «Єдиного вікна» 
із застосуванням без-
коштовного програмного 
забезпечення «Кабінет 
респондента» 

2021 рік Головне управління 
статистики в області 

Державний 
бюджет 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Спрощення 
подання 
статистичної 
та фінансової 
звітності 

3.6. Підготовка та на-
дання статистичних 
продуктів за результата-
ми проведення держав-
них статистичних спо-
стережень зі структурної 
статистики та за іншими 
розділами статистики 

2021 рік Головне управління 
статистики в області 

Державний 
бюджет 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Збільшення 
можливостей 
застосування 
сучасних 
методів та 
технологій 
збору даних  
 

3.7. Надання консульта-
тивної допомоги з питань 
організації та проваджен-
ня підприємницької 
діяльності підприємцям, у 
т. ч. колишнім безробіт-
ним, які отримали 

2021 рік 
 

Обласний, Івано-
Франківський міський 
центри зайнятості; 
міські, районні, 
міськрайонні філії 
обласного центру 
зайнятості 

Фонд  
загально-
обов’язко-
вого 
державно-
го соціаль-
ного 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Сприяння 
розвитку 
малого та 
середнього 
підприємницт-
ва шляхом 
надання 



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

одноразову виплату 
допомоги по безробіттю 
для організації підприєм-
ницької діяльності і за 
сприяння служби зайнят-
ості започаткували 
власну справу 

страхуван-
ня України 
на випадок 
безробіття 

інформаційно-
консультатив-
ної допомоги 

3.8. Проведення серед 
сільського населення, 
малих і середніх 
виробників 
сільськогосподарської 
продукції інформаційно-
просвітницької роботи з 
популяризації розвитку 
сільськогосподарської 
кооперації  

2021 рік 
 

Департамент 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації 

- - Збільшення 
кількості 
обізнаних 
громадян, 
суб’єктів 
МСП, в т. ч. у 
сільській 
місцевості, 
щодо 
можливостей 
ведення 
бізнесу 

4. Забезпечення 
ефективної 
співпраці між 
суб’єктами 
підприємницт-

4.1. Проведення 
профорієнтаційних 
заходів  
 

2021 рік Департамент освіти, 
науки та молодіжної 
політики 
облдержадміністрації, 
професійно-технічні та 

- - Залучення 
молоді до 
набуття 
професій, 
затребуваних 



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

ва та заклада-
ми професійної 
та вищої освіти 
 

вищі навчальні 
заклади (за згодою) 

на ринку праці 
області  

4.2. Впровадження 
елементів дуальної 
форми навчання у 
профпідготовку шляхом 
налагодження тісної 
співпраці з робото-
давцями-замовниками 
робітничих кадрів  

2021 рік Департамент освіти, 
науки та молодіжної 
політики 
облдержадміністрації, 
професійно-технічні та 
вищі навчальні 
заклади (за згодою)                                                                                       

- - Підвищення 
професійно-
кваліфікацій-
ного рівня 
майбутніх 
фахівців та 
набуття ними 
професійного 
досвіду 

5. Популяризація 
успішних 
суб’єктів  
підприєм-
ництва 

5.1. Демонстрація 
успішних бізнес-проєктів 
шляхом проведення 
заходів інформаційного 
характеру (форумів, 
семінарів, засідань за 
круглим столом)  

2021 рік Департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
суб’єкти малого і 
середнього 
підприємництва (за 
згодою) 

Обласний 
бюджет 

20,0 Популяриза-
ція підприєм-
ницької 
діяльності та  
кращих 
практик 
розвитку 
власної 
справи 

  5.2. Організація 
відзначення Дня 
підприємця в області 

Серпень -
вересень 
2021 року 

Департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 

Обласний 
бюджет 

30,0 Формування 
позитивного 
іміджу 
підприємців 
серед 



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

Регіональна рада 
підприємців в області 
(за згодою), 
Регіональний фонд 
підтримки 
підприємництва по 
області (за згодою) 

громадськості 
області  

6. Сприяння 
розвитку 
соціального 
підприємницт-
ва 

6.1. Проведення 
моніторингу стану 
розвитку соціального 
підприємництва в області 

2021 рік Департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації 

- - 
 

Забезпечення 
відстеження 
кращих 
проєктів  
соціально-
відповідально-
го бізнесу 

  6.2. Популяризація 
соціальної 
відповідальності суб’єктів 
підприємництва шляхом 
поширення відповідних 
бізнес-практик та 
реалізованих проєктів 
соціальної корпоративної 
відповідальності на 
регіональному та місце-
вому рівнях (поширення 

2021 рік Департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

- - 
 

Налагодження 
комунікації між 
владою, 
бізнесом та 
громадськістю 
щодо 
підтримки 
чесного 
підприємницт-
ва  



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

інформаційних, 
аналітичних матеріалів; 
проведення форумів, 
семінарів, засідань за 
круглим столом) 
6.3. Сприяння залученню 
молоді та стартаперів до 
відкриття власної справи  
 

2021 рік Департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
районні державні 
адміністрації,  
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою),  
громадські організації 
(за згодою) 

- - Залучення 
молоді до 
генерування 
ідей, 
створення 
стартапів та 
відкриття 
власної 
справи 

6.4. Впровадження 
гендерної політики 
шляхом сприяння 
розвитку жіночого 
підприємництва 

2021 рік Департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
районні державні 
адміністрації,  

- - Сприяння 
гендерній 
рівності, 
розвиток 
приватної 
ініціативи 
жінок, 
збільшення 



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою),  
громадські організації 
(за згодою) 

кількості 
жінок-
підприємиць 

7. Сприяння 
екологізації 
малого і 
середнього 
підприємницт-
ва 

7.1. Проведення заходів 
інформаційно-
роз’яснювального 
характеру з метою 
впровадження 
суб`єктами МСП моделей 
сталого споживання та 
виробництва, «зелених 
практик», включаючи 
впровадження систем 
екологічного 
менеджменту, 
екологічної сертифікації 
та екологічного 
маркування згідно з 
вимогами міжнародних 
стандартів серії ISO  

2021 рік Управління екології та 
природних ресурсів 
облдержадміністрації 

- - 
 

Забезпечення 
захисту 
довкілля, 
збільшення 
суб’єктів 
МСП, 
обізнаних з 
екологічною 
грамотністю 

8. Сприяння 
формуванню 
професійних  

8.1. Проведення заходів з 
орієнтації безробітних на  

2021 рік Обласний, Івано-
Франківський міський 
центри зайнятості;  

Фонд  
загально-
обов’язко- 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Адаптація 
навчальних 
програм до  



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

 кадрів для 
сфери 
підприємницт-
ва 

підприємницьку 
діяльність 

 міські, районні, 
міськрайонні філії 
обласного центру 
зайнятості 

вого 
державно-
го соціаль-
ного 
страхуван-
ня України 
на випадок 
безробіття 

 потреб ринку 
праці, у т. ч. 
шляхом 
проведення 
проф-
орієнтаційних 
заходів  

 8.2. Здійснення 
професійного навчання 
безробітних за 
професіями, що дають 
змогу займатись 
підприємницькою 
діяльністю, в тому числі у 
сфері сільського 
зеленого туризму 

2021 рік Обласний, Івано-
Франківський міський 
центри зайнятості; 
міські, районні, 
міськрайонні філії 
обласного центру 
зайнятості 

Фонд  
загально-
обов’язко-
вого 
державно-
го соціаль-
ного 
страхуван-
ня України 
на випадок 
безробіття 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Покращення 
ситуації на 
ринку праці 
області, 
зменшення 
кількості 
безробітних 
громадян, 
залучення їх 
до 
підприємниць-
кої діяльності 

8.3. Популяризація 
підприємництва серед  
молоді, учасників АТО 
(ООС), внутрішньо 
переміщених осіб та 

2021 рік Обласний, Івано-
Франківський міський 
центри зайнятості; 
міські, районні, 
міськрайонні філії 

Фонд  
загально-
обов’язко-
вого 
державно-

У межах 
бюджетних 
призначень 

Залучення 
окремих 
категорій 
населення до 
підприєм-



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

людей з інвалідністю, які 
мають наміри  відкриття 
власної справи, у тому 
числі для безробітних   

обласного центру 
зайнятості,  
департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації 

го соціаль-
ного 
страхуван-
ня України 
на випадок 
безробіття 

ницької 
діяльності та 
покращення 
ситуації на 
ринку праці 
шляхом 
зменшення 
кількості 
безробітних 
громадян 

IV. Сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва 

1. Забезпечення 
діяльності 
об'єктів інфра-
структури 
підтримки 
бізнесу 

1.1. Фінансова підтримка 
діяльності районних та 
міських бізнес-центрів 

2021 рік Районні державні 
адміністрації,  
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою),  
Регіональний фонд 
підтримки 
підприємництва по 
області (за згодою) 

Районні 
бюджети 
 
 

бюджети 
місцевого 
самовряду-
вання 

У межах 
бюджетних 
призначень 
 

у межах 
бюджетних 
призначень 

Сприяння 
діяльності 
бізнес-центрів, 
проведенню 
навчань та 
тренінгів з 
підприємцями, 
молоддю  

1.2. Проведення 
моніторингу 
інфраструктури 
підтримки 
підприємництва  

2021 рік Департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 

- - Виявлення 
існуючих 
громадських 
організацій, 
спроможних  



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

облдержадміністрації, 
районні державні  
адміністрації,  
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

надавати 
якісні послуги 
суб’єктам 
малого та 
середнього 
бізнесу 
області, 
залучення їх 
до співпраці 

2. Сприяння 
розвитку 
елементів 
інфраструктури 
підтримки 
підприємницт-
ва 

2.1. Сприяння діяльності 
центру підтримки бізнесу 
в м. Івано-Франківську  

2021 рік ГО «Клуб Ділових 
Людей України», 
м. Івано-Франківськ 
(за згодою),  
департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації 

Кошти 
Євро-
пейського 
банку ре-
конструкції 
та розвитку 

У межах 
виділених 
коштів 

Забезпечення 
ефективної 
співпраці на 
засадах 
партнерства 

2.2. Створення 
Інформаційних пунктів 
підприємця при органах 
місцевого само-
врядування без 
утворення додаткових 
юридичних осіб за 

2021 рік Органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою),  
департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 

Державний 
бюджет  

У межах 
виділених 
коштів 

Державна 
безкоштовна 
інформаційна 
підтримка 
суб’єктів 
мікро- 
підприємницт-



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

сприяння Мінекономіки, 
Офісу розвитку МСП та 
проєкту FORBIZ 

облдержадміністрації, 
ГО «Клуб Ділових 
Людей України» (за 
згодою) 

ва та 
потенційних  
підприємців 

2.3. Організаційне та 
інформаційне 
забезпечення роботи 
Регіональної ради 
підприємців в області, 
місцевих рад підприємців  

2021 рік Департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
районні державні 
адміністрації,  
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

Обласний 
бюджет 
 

районні 
бюджети 
 
 

бюджети 
місцевого 
самовряду-
вання 

10,0 
 
 

у межах 
бюджетних 
призначень 
 

у межах 
бюджетних 
призначень 

Залучення 
підприємниць-
кої спільноти 
до співпраці з 
владою, 
участь у 
вирішенні 
актуальних 
проблем  
розвитку МСП 
регіону 

3. 
 

Активізація 
трансферу 
технологій 

3.1. Сприяння взаємодії 
між науковими 
установами, науково-
дослідними інститутами 
та суб’єктами малого та 
середнього 
підприємництва шляхом 
проведення заходів 
інформаційного 
характеру 

2021 рік Департамент освіти, 
науки та молодіжної 
політики облдерж-
адміністрації, 
департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 

- - 
 

Залучення 
представників 
науки, влади, 
бізнесу до 
пошуку 
рішень щодо 
проблемних 
питань 
розвитку МСП 
області  



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

вищі навчальні 
заклади (за згодою) 

V. Міжнародні програми та проєкти 

1. Створення 
сприятливого 
середовища 
для розвитку 
малого та се-
реднього бізне-
су шляхом 
використання 
можливостей 
участі у 
програмах 
Європейського 
Союзу та інших 
програмах 
міжнародної 
технічної 
допомоги 

1.1. Програма USAID 
«Конкурентоспроможна 
економіка України» 

2021 рік Управління 
міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції,  
туризму та інвестицій 
облдержадміністрації,  
департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації 

Кошти 
донорів 

У межах 
виділених 
коштів 

Сприяння 
покращенню 
бізнес-
середовища 
для малих та 
середніх 
підприємств  

1.2. Реалізація в області 
проєктів стимулювання 
розвитку МСП  в рамках 
програм міжнародної 
технічної допомоги 

2021 рік Управління 
міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції,  
туризму та інвестицій 
облдержадміністрації,  
департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 

Кошти 
донорів 

У межах 
виділених 
коштів 

Розвиток 
підприємницт-
ва у регіоні за 
рахунок 
співробітницт-
ва з 
міжнародними 
донорами 



№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 
 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу-
вання, 

всього, тис. 
грн 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходу 

інфраструктури 
облдержадміністрації 

     ВСЬОГО, 
в т. ч. 

3710,0 
 

 

обласний 
бюджет 

3710,0  

 
 

Заступник директора департаменту  
економічного розвитку, промисловості     
та інфраструктури облдержадміністрації                                                                                                                 Іван Загірняк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 2 
до Регіональної цільової програми розвитку малого та 
середнього підприємництва в Івано-Франківській області 
на 2021 рік 

 
ПОКАЗНИКИ 

оцінки ефективності виконання Регіональної цільової програми розвитку малого та середнього підприємництва 
в Івано-Франківській області на 2021 рік 

 
І. Кількісні показники виконання Програми 

 

 
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. 

 
Заступник директора департаменту  
економічного розвитку, промисловості                 
та інфраструктури облдержадміністрації                                                                                                                    Іван Загірняк 

Найменування показника 
Одиниця 
виміру 

Всього за 
Програмою,  

2021 рік 

Кількість малих та середніх підприємств, одиниць одиниць 8595 

Кількість зайнятих працівників на малих та середніх підприємствах, осіб осіб 97 500 

Чисельність фізичних осіб-підприємців, осіб осіб 44 800 

Частка реалізованої продукції (робіт, послуг) малими та середніми підприємствами в 
загальному обсязі реалізації продукції (товарів, послуг) підприємств 

 

% 64,0 


