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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення обласної ради 

від             2021 року №  

 

 

РЕГІОНАЛЬНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА  

РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  

В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

на 2022-2023 роки 

 

 

 

  

Замовники Програми: Департамент економічного розвитку, 

                                                       промисловості та інфраструктури  

 Івано-Франківської  

обласної державної адміністрації 

  

  

Керівники Програми: 
  

заступник голови Івано-Франківської  

обласної ради          М. Палійчук 

  

заступник голови Івано-Франківської  

обласної державної адміністрації              Б. Футерко 
  

директор департаменту економічного 

розвитку, промисловості та інфраструктури 

Івано-Франківської обласної державної  

адміністрації           С. Подошва 
 

 

 

 

м. Івано-Франківськ 

2021 рік 
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Паспорт 

регіональної цільової програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в Івано-Франківській області на 2022-2023 роки 
 

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент 

економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-

Франківської 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 Івано-Франківської обласної ради від 21.02.2020    

№ 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: 2 роки. 

5. Етапи фінансування Програми: 2022-2023 роки. 

6. Очікувані обсяги фінансування Програми: 6930,00 (шість 

мільйонів дев’ятсот тридцять тисяч) гривень. 
 

Роки 

Очікувані обсяги фінансування, тис. грн  

Всього 

в т. ч. за джерелами фінансування 

обласний     

бюджет 

місцеві 

бюджети 

інші джерела 

фінансування 

2022-2023, 6 930,00 6 930,00 
у межах 

бюджетних 

призначень 

у межах 

виділених 

коштів 

 в т. ч. 

2022 3 465,00 3 465,00 

2023 3 465,00 3 465,00 
 

7. Очікувані результати виконання Програми: 

У результаті реалізації Програми очікується збільшення: 

- частки реалізованої продукції (робіт, послуг) малими та середніми 

підприємствами в загальному обсязі реалізації продукції (товарів, послуг) 

підприємств; 

- кількості створених робочих місць з відповідним збільшенням 

кількості  зайнятих працівників на малих та середніх підприємствах; 

- кількості малих та середніх підприємств; 

- 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 Івано-Франківській обласній раді: 
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- звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 

лютого року наступного за звітним; 

- інформацію про хід виконання програми – щоквартально 

до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом. 

 

Замовник Програми: 

 

Департамент економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури         

Івано-Франківської облдержадміністрації                  Сергій ПОДОШВА 

 

Керівник Програми: 
 

Заступник голови  

Івано-Франківської 

облдержадміністрації                                            Богдан ФУТЕРКО 
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Характеристика 

регіональної цільової програми розвитку 

малого та середнього підприємництва 

в Івано-Франківській області на 2022-2023 роки 

 

 Загальна характеристика регіону: 

1. Площа території (тис. км2)                                                          13,9 
 

Кількість населення (тис. осіб)                                                   1355,4  
 

Рівень безробіття населення 

(за методологією МОП), у відсотках  

до робочої сили (економічно  

активного населення) працездатного віку                                  9,0 
 

Основними сферами економічної діяльності області є промислове 

виробництво, сільське, лісове та рибне господарство, оптова та 

роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, 

складське господарство, 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 Івано-

Франківської облдержадміністрації  
 

Департамент економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури Івано-

Франківської облдержадміністрації  
 

Департамент економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури Івано-

Франківської облдержадміністрації, 

Регіональний фонд підтримки 

підприємництва по Івано-Франківській 

області  
 

1. Департамент освіти, науки та молодіжної 

політики Івано-Франківської 

облдержадміністрації 

2. Департамент агропромислового розвитку 

Івано-Франківської облдержадміністрації 

3. Управління міжнародного 

співробітництва, євроінтеграції, туризму та 

інвестицій Івано-Франківської 

облдержадміністрації 
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4. Управління екології та природних 
ресурсів Івано-Франківської 
облдержадміністрації 
5. Головне управління ДПС в Івано-
Франківській області (за згодою) 
6. Карпатський відділ Державної 
регуляторної служби  (за згодою) 
7. Головне управління статистики в Івано-
Франківській області (за згодою) 
8. Обласний, міські, районні, міськрайонні 
центри зайнятості в Івано-Франківській 
області (за згодою) 
9. Райдержадміністрації  
10. Органи місцевого самоврядування 
області (за згодою) 
11. Комунальний навчальний заклад «Івано-
Франківський обласний центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування області, 
державних підприємств, установ і 
організацій» (за згодою) 
12. Івано-Франківська торгово-промислова 
палата (за згодою) 
13. Регіональний фонд підтримки 
підприємництва по Івано-Франківській 
області (за згодою) 
14. Регіональна рада підприємців в Івано-
Франківській області, місцеві ради 
підприємців (за згодою) 
15. Кредитні спілки (за згодою) 
16. Громадські об'єднання підприємців (за 
згодою) 
17. Професійно-технічні та вищі навчальні 
заклади (за згодою) 
18.  ГО «Клуб Ділових Людей України» (за 
згодою) 
19. Проєктно-освітній центр «Агенти змін» 
Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника (за 
згодою) 

4. Мета і перелік 

пріоритетних завдань 

Програми 

Мета 
Сприяння розвитку середнього та малого 
(мікро-) підприємництва, створення 
належних умов для відкриття, ведення та 
зростання малого і середнього 
підприємництва, збільшення його внеску в 
соціально-економічний розвиток області, а 
також підтримки підприємницької ініціативи 
громадян шляхом об’єднання зусиль органів 
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виконавчої влади, місцевого самоврядування 
області, бізнесу та громадських об’єднань 
тощо 

Пріоритетні завдання Програми: 

- покращення регуляторного середовища, 

забезпечення публічності та впливу 

громадськості при прийнятті регуляторних 

актів, усунення зайвих регуляторних бар’єрів; 

- модернізація системи надання 

адміністративних послуг, розвиток мережі 

центрів надання адміністративних послуг;  

- підвищення якості 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;   

- сприяння розвитку та активізації діалогу між 

бізнесом, владою, суспільством; 

- залучення суб’єктів підприємницької 

діяльності до участі у міжнародних 

програмах і проектах 

5. Показники  

реалізації Програми 

На початок дії 

Програми 

Прогноз 

на 2022 роки 

Прогноз 

на 2023 роки 

 Частка реалізованої 

продукції (робіт, 

послуг) малими та 

середніми 

підприємствами в 

загальному обсязі 

реалізації продукції 

(товарів, послуг) 

підприємств, % 

65,1 66,5 67,7 

 Кількість малих та 
середніх підприємств, 
одиниць 

8 116 8 176 8 265 
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 Кількість зайнятих 

працівників на малих 

та середніх 

підприємствах, осіб 

102 033 106 530 110 955 

 Чисельність фізичних 
осіб-підприємців, осіб 46 436 47 196 48 067 

6. Терміни і етапи 

реалізації Програми 

2022-2023 роки; 

два етапи: 

І етап – 2022 рік 

ІІ етап – 2023 рік 

7. Перелік розділів 

Програми (виконавці) 

І. Упорядкування нормативного 

регулювання підприємницької діяльності 
(структурні підрозділи Івано-Франківської 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування області (за згодою), 

Карпатський відділ Державної регуляторної 

служби  (за згодою), Регіональна рада 

підприємців в Івано-Франківській області 

(за згодою), місцеві ради підприємців (за 

згодою), Головне управління ДПС в Івано-

Франківській 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 

області, державних підприємств, установ і 

організацій» (за згодою)  

  ІІ. Фінансово-кредитна підтримка 
малого та середнього підприємництва 
(департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури Івано-
Франківської облдержадміністрації, 
Регіональний фонд підтримки 
підприємництва по Івано-Франківській 
області (за згодою), райдержадміністрації, 
органи місцевого самоврядування області 
(за згодою), кредитні спілки (за згодою), 
Івано-Франківський обласний, міські, 
районні, міськрайонні центри зайнятості (за 
згодою) 
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  III. Інформаційне забезпечення малого та 
середнього підприємництва 
(структурні підрозділи Івано-Франківської 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування області (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 Івано-Франківській 
області (за згодою), Регіональний фонд 
підтримки підприємництва по Івано-
Франківській області (за згодою), Івано-
Франківський 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 Івано-
Франківської облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування області (за згодою), 
Регіональний фонд підтримки 
підприємництва по Івано-Франківській 
області (за згодою), ГО «Клуб Ділових 
Людей України» (за згодою), Проєктно-
освітній центр «Агенти змін» 
Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника (за 
згодою), вищі навчальні заклади (за згодою)   

  V. Цільові та міжнародні програми та 
проєкти 
(управління міжнародного співробітництва, 
євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-
Франківської облдержадміністрації, 
департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури Івано-
Франківської облдержадміністрації, вищі  
 
навчальні заклади (за згодою), Проєктно-
освітній центр «Агенти змін» 
Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника (за згодою) 
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8. Обсяги коштів, 

необхідних на 

фінансування заходів, 

з обласного бюджету, 

тис. грн  

2022-2023 роки – 6 930,00 

2022 рік – 3 465,00 

2023 рік – 3 465,00 

 

 

9. Основні джерела 

фінансування 

Обласний бюджет, районні бюджети, 

бюджети органів місцевого самоврядування 

області, інші джерела, не заборонені 

законодавством 

10. Система організації 

контролю за 

виконанням Програми 

Контроль за ходом реалізації Програми 

здійснюють:  

департамент економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури Івано-

Франківської облдержадміністрації 

(інформація про хід виконання заходів 

Програми щоквартально надається 

Міністерству економіки України до 25 

числа місяця, наступного за звітним 

кварталом, та обласній раді – до 30 числа 

місяця, наступного за звітним кварталом);  

постійна комісія Івано-Франківської 

обласної ради з питань промисловості, 

підприємництва, будівництва та дорожнього 

господарства (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 Івано-Франківської 

облдержадміністрації співвиконавцями 

Програми щоквартально до 10 числа місяця, 

наступного за звітним кварталом 
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Обґрунтування доцільності прийняття 

регіональної цільової програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в Івано-Франківській області на 2022-2023 роки 

 

Загальна частина 
 

Регіональна цільова програма розвитку малого та середнього 

підприємництва в Івано-Франківській області на 2022-2023 роки 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 21.02.2020 

№ 1381-34/2020, а також Методичних рекомендацій Державної 

регуляторної служби України щодо формування і реалізації регіональних та 

місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва.  

За результатами аналізу чинників, які впливають на становище малого 

(мікро-) та середнього підприємництва області, сформовано мету, 

пріоритетні завдання, визначено очікувані показники ефективності 

реалізації Програми та напрацьовано комплекс заходів із врахуванням 

наявних матеріально-технічних, трудових, сировинних ресурсів та 

фінансових можливостей.  

До зазначеної роботи залучались фахівці органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування області, представники бізнесу, громадських 

організацій підприємців, їх об’єднань, науковці вищих навчальних закладів. 

При розробленні Програми враховано пропозиції районних державних 

адміністрацій, територіальних громад (далі – ТГ), вищих навчальних 

закладів, структурних підрозділів Івано-Франківської облдержадміністрації. 

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 року. 

Принципами, на яких базується Програма, є: об’єктивність, 

науковість, гласність, рівність, доцільність, ефективність, дотримання 

загальнодержавних інтересів. 

Координацію діяльності органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування області та інших структур, причетних до виконання 

Програми, здійснює Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

(департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 

Івано-Франківської облдержадміністрації). 

  



12 

 

Аналіз розвитку малого та середнього підприємництва в регіоні  

 

I. Стан розвитку малого та середнього підприємництва Івано-

Франківської області 

Стабільний розвиток підприємництва є основою  

конкурентоспроможної 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. За результатами 

2020 року Івано-Франківщина поділяє 5 місце у цьому рейтингу разом із 

Вінницькою областю. 

Сфері малого та середнього підприємництва (далі – МСП) притаманні 

свої особливості, переваги і недоліки. Показниками важливості МСП є його 

кількісні показники. 

За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській 

області на початок 2020 року на території області зареєстровано 55,0 тис. 

суб’єктів господарювання (на початок 2019 року – 52,6 тис.), з них – 8,6 тис. 

юридичних осіб та 46,4 тис. фізичних осіб-підприємців.  

В економіці області у 2019 році було зайнято майже 197,0 тис. 

працівників, що на 6,6 відс. більше у порівняні з попереднім роком. 

Суб’єктами господарювання області у 2019 році реалізовано продукції 

(товарів, послуг) на 143,1 млрд грн (без ПДВ), що на 22,0 відс. більше, ніж 

у попередньому періоді. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 

склав: суб’єктами малого підприємництва – 21,0 відс., середнього – 42,0 

відс. і великого – 37,0 відсотків. Найбільшу частку від загального обсягу 

реалізованої продукції за видами економічної діяльності у сфері 

підприємництва області займають: промисловість; оптова і роздрібна 

торгівля; сільське, лісове та рибне господарство; будівництво; транспорт, 

складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність. 

Щодо діяльності підприємств-суб’єктів господарювання, то за даними 

Головного управління статистики в Івано-Франківській області у 2020 році 

(попередні дані) на території області зареєстровано 8124 підприємства, з 

яких 8 – великих, 362 – середніх та 7754 – малих, у тому числі, 6809 

належало до мікропідприємств. Структура підприємств області за 

розмірами суттєвих змін не зазнала і є такою: частка малих підприємств від 

загальної кількості склала 95,4 % (83,8 % з яких – мікропідприємства), 

середніх – 4,5 %, великих – 0,1 %. Отже, питома вага середніх та малих 

підприємств складає 99,9 % усіх економічно активних підприємств області, 

що в цілому відповідає європейським стандартам. 
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У розрахунку на 10 тис. наявного населення області кількість 

підприємств становила 60 одиниць. На 10 тисяч осіб наявного населення 

області припадає 57 малих підприємств та 3 – середніх. 

У порівнянні з 2019 роком збільшилася на 2,6 тис. осіб кількість 

зайнятих на підприємствах працівників і склала 112,1 тис. Сектор малого та 

середнього бізнесу відіграє значну роль на ринку праці – станом на початок 

2021 року на середніх та малих підприємствах працювали 91,0 % зайнятих 

працівників усіх підприємств-суб’єктів господарської діяльності області, 

проти 90,3 % на початок 2020 року.  

Загалом у 2020 році загальний обсяг реалізованої продукції (товарів, 

послуг) підприємствами області зріс на 5,0 %  у порівнянні з 2019 роком і 

склав 126,4 млрд грн Питома вага у загальному обсязі реалізованої 

продукції (товарів, послуг) малих і середніх підприємств області на початок 

2021 року склала 65,1 %, проти 63,4 % на початок 2020 року.  

У структурі реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємствами 

промисловості забезпечено 44,0 % обсягів (55,6 млрд грн); оптової та 

роздрібної торгівлі, автотранспортних засобів та мотоциклів – 31,6 % (39,9 

млрд грн); сільського, лісового та рибного господарства – 7,8 % (9,8 млрд 

грн); транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської 

діяльності – 5,5 % (близько 7,0 млрд грн); будівництва – 4,7 % (5,9 млрд грн).  

Як і в попередні роки найбільша кількість малих та середніх 

підприємств зосереджувалася у містах: Івано-Франківську 3922 (48,3 % від 

загальної кількості підприємств), Калуші 552 (6,8 % ) та Коломиї 419 (5,2 %). 

Реалізація заходів з підтримки малого та середнього бізнесу сприяла 

забезпеченню низки позитивних тенденцій у розвитку підприємництва 

краю, в тому числі збільшенню кількості новостворених суб’єктів 

господарювання, кількості малих та середніх підприємств, росту загального 

обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) середніх та малих 

підприємств, збільшенню кількості зайнятих на них працівників, а також 

надходжень податків і зборів до бюджету.  

Важливою складовою активізації процесів економічного зростання на 

регіональному рівні є розвиток підприємництва, формування розвинутого 

підприємницького середовища, що симулює місцеву економічну ініціативу, 

активізує бізнес-процеси та підприємницький поступ. При цьому 

підприємництво – це важлива сфера для розв’язання проблем зайнятості для 

учасників бойових дій та АТО /ООС, жінок, молоді та інших вразливих груп 

населення. 

Основними ж проблемами розвитку мікро-, малого та середнього 

бізнесу в Івано-Франківській області залишаються обмежений доступ до 

дешевих кредитних коштів та відсутність розвиненої інфраструктури 

підприємництва, скорочення ринків збуту продукції та обмежена 

можливість виходу підприємств на міжнародні ринки. 

Ключовими заходами в розвитку підприємництва визначається 

фінансова та інформаційна підтримка мікро-, малого й середнього бізнесу  
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(мікрокредитування, проведення семінарів, випуск інформаційних 

матеріалів).  

 

ІІ. Звіт про виконання Регіональної цільової програми розвитку 

малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області  

за 9 місяців 2021 року 

 

Відповідно до заходів, визначених Програмою за 9 місяців 2021 року: 

Фінансово-кредитна підтримка та розвиток інфраструктури 

На виконання заходів Програми в обласному бюджеті на 2021 рік 

передбачені кошти в сумі 1,750 млн грн, із яких:  

1,7 млн грн – на надання фінансово-кредитної допомоги суб'єктам під-

приємницької діяльності, які працюють у пріоритетних галузях економіки 

області;  

50 тис. грн – на реалізацію інших заходів Програми.  

Календарний план заходів Програми затверджено у вересні 2021 року.  

З метою сприяння розвитку малого (мікро-) підприємництва діє 

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. Станом на 

27.09.2021 в рамках цієї програми в області отримано кредитів мікро- та 

малим бізнесами на суму 1706,0 млн гривень.  

Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 20.05.2021 

було прийнято рішення «Про затвердження Порядку надання допомоги 

застрахованим особам на період обмежувальних протиепідемічних 

заходів», відповідно до якого фізичні особи-підприємці та наймані 

працівники, які отримали допомогу з Державного бюджету в розмірі 8 тисяч 

грн, мали можливість отримати додаткову одноразову матеріальну 

допомогу за рахунок коштів бюджету Івано-Франківської територіальної 

громади. Для фізичних осіб-підприємців розмір допомоги становив 2 000 

грн, для найманих працівників – 500 гривень. Загалом 1399 підприємцями 

та 855 найманими працівниками, які зареєстровані на території Івано-

Франківської міської територіальної громади, отримано з міського бюджету 

коштів у сумі 3225,5 тис. гривень. 

Упродовж січня-вересня 2021 року за направленням служби 

зайнятості професійну підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації проходили 5,1 тис. осіб з числа безробітних, що на 7,4 % 

більше, ніж у відповідному періоді минулого року, частка молоді у віці до 

35 років серед безробітних, які проходили навчання, становила майже 30 %. 

Із загальної чисельності осіб, які проходили навчання за направленням 

служби зайнятості: 

2,5 тис. осіб підвищували свою кваліфікацію шляхом стажування; 

2,3 тис. осіб набували нових компетенцій на курсах цільового 

призначення; 

362 особи  проходили професійну підготовку/ перепідготовку; 
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23 особи отримали ваучер для перепідготовки, спеціалізації, 

підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для 

пріоритетних видів економічної діяльності. 

В Івано-Франківському центрі професійно-технічної освіти державної 

служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) 96 безробітних навчались за дуальною 

формою навчання. 

 У результаті проведеної роботи впродовж січня-вересня цього року 

16 осіб отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для 

організації підприємницької діяльності та за сприяння служби зайнятості 

започаткували власну справу, серед них 12 осіб з числа молоді віком до 35 

років, 7 осіб, які проживають в сільській місцевості, 4 учасники АТО (ООС), 

1 особа з інвалідністю. 

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 01.10.2021 

нараховувала зокрема: 23 бізнес-центри, 5 технопарків, 2 бізнес-інкубатори, 

36 громадських організацій підприємців, 49 кредитних спілок, 5 фондів 

підтримки підприємництва тощо. 

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. Громадська організація «Клуб ділових людей» (м. Івано-

Франківськ) обрана партнером зазначеного проєкту і активно співпрацює з 

бізнесом області, органами місцевого самоврядування області та 

облдержадміністрацією. Для представників бізнесу Прикарпаття 

громадською організацією упродовж звітного періоду в системі ZOOM 

відбувалися онлайн навчання, тренінги, презентації. Громадська організація 

«Клуб ділових людей» провела дослідження ринку міста Івано-Франківська 

під час запровадження карантинних обмежень і презентувала результати на 

одному із онлайн-семінарів. 

В області функціонують громадська організація «Івано-Франківська 

обласна сільськогосподарська дорадча служба» та ТОВ «Івано-Франківська 

сільськогосподарська дорадча служба», які надають соціально спрямовані 

дорадчі послуги (проведення навчальних семінарів, надання індивідуальних 

дорадчих послуг тощо) сільськогосподарським підприємствам, 

фермерським та особистим селянським господарствам. Осередки 

сільськогосподарських дорадчих служб є практично в кожному районі. 

В Івано-Франківському національному технічному університеті 

нафти і газу (ІФНТУНГ) та Прикарпатському національному університеті 

імені Василя Стефаника створено центри трансферу технологій, діяльність 

яких спрямована на впровадження результатів науково-технічної діяльності 

у реальний сектор економіки. Активно працюють проєктно-освітній центр 

«Агенти змін» Прикарпатського національного університету 

ім. В. Стефаника та Науковий парк «Прикарпатський університет». 

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
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Регіональний акселератор GCIP для інновацій, технологій та стартапів 

у Івано-Франківській області, який створений на базі Прикарпатського 

національного університету, за підтримки Організації об’єднаних націй з 

промислового розвитку (UNIDO) проводив конкурс стартап-проєктів, 

спрямованих на запровадження «чистих» технологій. Переможцем став 

проєкт «Продовольчий банк «ТАРІЛКА», який отримав  фінансову 

винагороду – 2500 дол. США. 

Регуляторна політика 

Упродовж звітного періоду відповідно до Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Івано-

Франківською обласною державною адміністрацією проводилася системна 

та послідовна регуляторна політика, що базувалася на принципах прозорості 

та відкритості.  

Продовжувалося налагодження співпраці між Івано-Франківською 

обласною державною адміністрацією, Державною регуляторною службою 

України, Карпатським сектором Державної регуляторної служби України та 

органами місцевого самоврядування області. 

З початку 2021 року облдержадміністрацією спільно з Cектором 

Державної регуляторної служби в області (далі – сектор ДРС) проведено 

спільні заходи (семінари-навчання, зокрема в онлайн форматі), до  освітньої 

програми підвищення кваліфікації працівників органів державної влади і 

органів місцевого самоврядування області «Організація надання 

адміністративних послуг» включені питання, що стосуються дотримання 

норм регуляторного законодавства. 

Сектором ДРС 23.03.2021 проведено zoom-конференцію з 

представниками територіальних громад області з актуальних питань 

забезпечення дотримання вимог регуляторного законодавства органами 

місцевого самоврядування області. 

08.04.2021 в обласному центрі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування області, керівників державних підприємств, установ та 

організацій за участю представників сектору ДРС відбулося онлайн-

навчання для керівників центрів надання адміністративних послуг та 

державних адміністраторів з питань порядку видачі документів дозвільного 

характеру.  

13.04.2021 для 90 посадових осіб органів місцевого самоврядування 

області відбулася інформаційна сесія в онлайн форматі на тему: «Реалізація 

державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування» за 

участю представників Івано-Франківського регіонального офісу Програми 

«U-LEAD з Європою» та працівників сектору ДРС.  

16.06.2021 відбулася робоча онлайн-нарада (zoom) з питань 

здійснення державної регуляторної політики та проведення дерегуляції у 

сфері господарської діяльності на місцевому рівні з головами органів 

місцевого самоврядування області.  

16.08.2021 відбулася робоча онлайн-нарада з питань здійснення 

державної регуляторної політики та проведення дерегуляції у сфері 
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господарської діяльності на місцевому рівні з представниками органів 

виконавчої влади області. 

З метою забезпечення відкритості регуляторного процесу Івано-

Франківської облдержадміністрації здійснюється щомісячне відстеження 

наповнення рубрик «Регуляторна політика» офіційних сайтів органів 

місцевого самоврядування області. Так, станом на 29.09.2021 усі 

територіальні громади, окрім Войнилівської, мають офіційні сайти. 

Переліки діючих регуляторних актів опублікували у створених рубриках 46 

територіальних громад, а проєкти – 50.   

Івано-Франківською обласною державною адміністрацією, відповідно 

до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», упродовж 2021 року проводилась робота 

щодо підготовки, прийняття, перегляду ефективності регуляторних актів. 

Зокрема, для забезпечення відкритості регуляторної діяльності, інформація 

про проведену роботу в даній сфері розміщується на офіційному вебсайті 

Івано-Франківської облдержадміністрації у розділі «Регуляторна політика». 

Згідно з вимогами зазначеного Закону розроблено, затверджено та 

оприлюднено план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 

2021 рік. На вебсайті обласної державної адміністрації розміщено реєстр 

чинних регуляторних актів обласної державної адміністрації та звіти про 

відстеження їх результативності. На сьогодні діє 6 розпоряджень Івано-

Франківської обласної державної адміністрації, що мають регуляторний 

вплив на діяльність суб’єктів господарювання, зокрема у сфері регулювання 

цін, а також розпорядження, яким затверджено порядок надання дозволів на 

розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів. У 2021 

році проведено заходи з відстеження результативності  2 діючих 

регуляторних актів. В результаті здійснених відстежень дію зазначених 

регуляторних актів визнано такими, що забезпечують виконання 

визначених цілей, та залишено без змін.  

При цьому у рубриках «Регуляторна політика» та «Адміністративні 

послуги» («Державний нагляд (контроль)», «Ліцензування», «Документи 

дозвільного характеру») вебсайту Івано-Франківської облдержадміністрації 

розміщені відповідні посилання на актуальну інформацію та роз’яснення  

Державної регуляторної служби України, оновлюється інформація на 

Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua). 

Регуляторні органи області здійснюють дерегуляцію своєї діяльності – 

органами місцевого самоврядування області упродовж звітного кварталу 

проведено перегляд понад 400 діючих регуляторних актів (за оперативними 

даними). 

Департаментами освіти, науки та молодіжної політики, розвитку 

громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, 

управлінням міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та 

інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації направлено щорічні 

звіти ДРС України щодо виданих ліцензій та здійснених заходів державного 

нагляду (контролю). 
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Адміністративні послуги 

Розвитку бізнесу сприяє наближення адміністративних послуг до 

споживача та забезпечення їх надання через центри надання 

адміністративних послуг (далі – ЦНАП).  

В області здійснюється робота щодо модернізації мережі центрів 

надання адміністративних послуг та реформування системи 

адміністративних послуг.  

Станом на 01.10.2021 в Івано-Франківській області утворено 

61 ЦНАП при органах місцевого самоврядування області, з них функціонує  

49 ЦНАПів. Також функціонують 17 територіальних підрозділів і 194 

відокремлених робочих місця. При цьому на кінець 2020 року в області 

діяли 36 ЦНАПів, 41 відокремлене робоче місце та 8 територіальних 

підрозділів. 

Упродовж  2020-2021 років у рамках Програми «U-LEAD з Європою»  

на умовах співфінансування створено/модернізовано ЦНАПи у 30 громадах 

області, їх забезпечено оргтехнікою і меблями, а також встановлено 

програмне забезпечення. 

Інформація про розвиток ЦНАПів, види послуг, в т. ч. нові, які можна 

в них отримати, постійно висвітлюється на офіційних сайтах органів 

державної влади та місцевого самоврядування області. 

У процесі трансформації центрів надання адміністративних послуг 

органи місцевого самоврядування області розширюють перелік 

адмінпослуг, зокрема, забезпечують надання послуг державних, 

соціального характеру, єМалятко та інших, затребуваних населенням, 

послуг. Розширюються переліки адмінпослуг, які надаються в 

електронному вигляді. 

З метою створення зручних та доступних умов для отримання 

суб’єктами господарювання та громадянами якісних адміністративних 

послуг, забезпечення сприятливого бізнес-клімату, запобігання проявам 

корупції та усунення різного роду посередництва під час їх надання 

департаментом економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 

Івано-Франківської облдержадміністрації здійснюється щоквартальний 

моніторинг діяльності ЦНАПів області та двічі на місяць – моніторинг 

трансформації ЦНАПів при райдержадміністраціях у ЦНАПи при органах 

місцевого самоврядування області.  

22.04.2021 в Івано-Франківській облдержадміністрації проведено 

онлайн-нараду з керівниками діючих та новоутворених ЦНАПів області 

щодо організації їх роботи, додатково розглядалися питання щодо 

моніторингу діяльності ЦНАПів та порядку ведення реєстру 

територіальною громадою на сайті Державної міграційної служби України. 

Працівники центрів надання адміністративних послуг постійно 

підвищують свою кваліфікацію шляхом участі у семінарах, тренінгах, 

внутрішніх навчаннях з суб’єктами надання адміністративних послуг та 

проходячи навчання на порталі «Дія. Цифрова освіта». У квітні 2021 року 

проведено онлайн семінар-навчання «Організація надання 

адміністративних послуг населенню» на базі Івано-Франківського 

обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
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органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій. Кращі працівники ЦНАПів були 

відзначені грамотами Івано-Франківської облдержадміністрації. 

У третьому кварталі звітного року відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 619-р «Про розподіл у 2021 

році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 

мережі центрів надання адміністративних послуг» відібрано 11 проєктів від 

Івано-Франківської області на загальну суму понад 15 млн грн від десяти 

громад області. 

Проведення заходів інформаційного характеру 

Зважаючи на наслідки для фінансового стану малого та середнього 

підприємництва, викликані пандемією коронавірусу COVID-19, та 

враховуючи соціальну й економічну функцію малого і середнього 

підприємництва, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування 

області активно проводилася інформаційна кампанія на офіційних сайтах, 

де висвітлюються новини та події, що стосуються підприємницької 

діяльності, нововведення у податковому, трудовому законодавстві, 

інформація про діючі національні, міжнародні грантові конкурси, програми 

та умови участі в них.  

Активно працює Івано-Франківська торгово-промислова палата, яка 

на добровільних началах об'єднує суб’єктів господарювання Прикарпаття та 

сприяє просуванню інноваційних рішень і нових можливостей для бізнесу, 

а також залученню інвестицій, шляхом організації виставок та сприянню 

участі підприємців краю у виставках за межами області та України. 

Упродовж звітного періоду підприємці області запрошувалися до участі у 

віртуальних виставках, інформація на сайті постійно оновлюється. 

З метою популяризації місцевої продукції та сприяння в її реалізації 

місцевим товаровиробникам  проводяться промоційні акції, щорічні 

передсвяткові ярмарки, тематичні фестивалі тощо. У квітні поточного року 

в обласному центрі на площі Ринок напередодні Великодніх свят проведена 

традиційна акція «Купуємо Івано-Франківське – даємо роботу івано-

франківцям» та виставка-ярмарок «Великодній кошик». Участь в акції взяли 

15 місцевих виробників харчопереробної промисловості, загалом у ярмарку 

взяли участь близько 80 суб’єктів господарювання. У період пандемії 

проведення таких заходів призупинено. 

Однак, для підтримки місцевого виробника у місті Івано-Франківську 

продовжено інформаційну кампанію «Купуємо івано-франківське». 

Інформація про місцеву продукцію і місцевих виробників на  

офіційному сайті http://market.mvk.if.ua постійно доповнюється та 

оновлюється. Станом на 01.10.2021 на зазначеному вебресурсі присутні 

близько сотні місцевих товаровиробників та занесено понад 530 одиниць 

товару. В рамках цієї кампанії місцева продукція у супермаркетах 

ідентифікується стікерами з надписом «Купуємо івано-франківське – 

підтримуємо своє». У місті Коломиї на підтримку місцевого бізнесу 

продовжує діяти онлайн-платформа «Торговий майданчик Коломиї», а в 

місті Калуші функціонує інвестиційний портал. У ІІ кварталі поточного 

року в обласному центрі розроблено профільний вебсайт «Івано-Франківськ 
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– місто, сприятливе для бізнесу», триває наповнення його актуальним 

контентом. 

Постійно розміщується на субсайті Головного управління Державної 

податкової служби в Івано-Франківській області (далі – ГУ ДПС в Івано-

Франківській області) актуальна інформація з питань практичного 

застосування норм чинного податкового законодавства та діяльності служби.  

Упродовж січня-вересня 2021 року розміщено 1621 матеріал, зокрема 

609 – інформаційні та 1012 – консультаційно-роз’яснювальні.  

У друкованих ЗМІ розміщено 27 матеріалів, на радіоканалах – 319, на 

телеканалах – 183, в Інтернет-ЗМІ – 10710. 

З метою забезпечення ефективної комунікації з бізнесом ГУ ДПС в 

Івано-Франківській області проводяться відповідні заходи. Зокрема, 

впродовж січня-вересня 2021 року проведено 220 заходів з представниками 

бізнесу та інститутами громадянського суспільства, з них 32 «круглі столи» 

та 188 зустрічей з громадськістю та проведено 7 засідань Громадської ради 

при ГУ ДПС в області, а також проведено 8 заходів з майбутніми 

платниками податків. 

З метою забезпечення достовірності первинних статистичних даних у 

січні-вересні 2021 року Головним управлінням статистики в Івано-

Франківській області (далі – головне управління статистики) проведено:  

3 анкетні опитування респондентів державних статистичних 

спостережень, у ході яких опитано 287 респондентів; 

508 заходів з надання допомоги (консультативної підтримки) 

респондентам. Крім того, направлено на електронні адреси підприємств, 

організацій, установ області 25,2 тис. організаційних, інструктивних та 

оглядових листів. 

Для оперативного інформування широкого кола респондентів на 

офіційному вебсайті головного управління статистики сформовано розділ 

«Для респондентів». Функціонують сервіси «Пошук за кодом ЄДРПОУ», 

який дає можливість в онлайн-режимі сформувати перелік форм державних 

статистичних спостережень, ознайомитися з граничними термінами 

подання статистичної звітності, її інструментарієм. Для зручності 

респондентів Держстатом розроблено аналогічний чат-бот «Пошук за 

ЄДРПОУ», який працює в месенджері «Telegram». Крім того, на сайті 

функціонує сервіс «Консультативна підтримка», за допомогою якого можна 

задати запитання та отримати роз’яснення щодо порядку складання та 

подання державної статистичної звітності. 

Задля активізації безробітних громадян до зайняття власною справою 

в області фахівцями служби зайнятості загалом проведено 101 захід з 

орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність за участю 862 осіб, 

зокрема 79 семінарів та 22 інформаційні вебінари на тему «Генеруй бізнес-

ідею та розпочни свій бізнес». До заходів залучалися учасники АТО/ООС, 

особи з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, молодь до 35 років, 

інші категорії громадян, які були поінформовані про перспективи розвитку 

бізнесу, етапи започаткування та провадження власної справи, правові 

засади підприємництва.  
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Підприємцям, у тому числі колишнім безробітним, які отримали 

одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації 

підприємницької діяльності та за сприяння служби зайнятості 

започаткували власну справу, надано 411 безоплатних консультацій з 

питань організації та провадження підприємницької діяльності. 

З початку поточного року за направленням служби зайнятості 213 осіб 

з числа зареєстрованих безробітних проходили навчання за професіями, які 

сприяють відкриттю власної справи, а саме: продавець продовольчих та 

непродовольчих товарів, адміністратор, покоївка, касир торговельного залу, 

молодша медична сестра з догляду за хворими. 12 осіб проходили 

професійне навчання шляхом підвищення кваліфікації за напрямом 

організація підприємницької діяльності.  

У першому півріччі 2021 року в Івано-Франківській 

облдержадміністрації проводилися засідання робочої групи з вирішення 

проблемних питань, пов’язаних із реєстрацією податкових накладних 

(розрахунків, коригувань) в ЄНПН, зупиненням, відмовою їх реєстрації 

сільськогосподарськими товаровиробниками (фермерськими 

господарствами тощо) області. 

В області приділяється увага навчанню робітничих кадрів. У 2021 

році планується створити ще три навчально-практичні центри 

деревообробної галузі та транспорту. 

Вище професійне училище № 7 (м. Калуш) бере участь в реалізації 

проєкту «Створення Центрів професійної досконалості», що передбачає 

здійснення будівництва та/або реконструкції закладів професійної освіти і 

належного їх обладнання. 

В усіх закладах професійної (професійно-технічної) освіти добре 

налагоджена співпраця з підприємствами, установами, організаціями: 

спільно з роботодавцями-замовниками підготовки робітничих кадрів 

впроваджуються елементи дуальної форми навчання у 4-ох закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти за професіями: 

 - «Флорист»; «Столяр. Верстатник деревообробних верстатів» (Вище 

художнє професійне училище № 3 м. Івано-Франківська); 

- «Муляр. Електрозварник ручного зварювання» (Івано-Франківський 

професійний будівельний ліцей); 

- «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Слюсар-                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

електрик з ремонту електроустаткування» (Івано-Франківський 

професійний політехнічний ліцей); 

- «Слюсар з ремонту автомобілів» (Івано-Франківський професійний 

ліцей автомобільного транспорту і будівництва»). 

Івано-Франківщина стає одним із лідерів у реалізації соціального 

підприємництва, яке сприяє ефективній співпраці влади, бізнесу і 

громадськості. 

В Івано-Франківській міській територіальній громаді на 2021 рік 

передбачено впровадження міської грантової програми та проведення 

конкурсу на фінансову підтримку бізнес-планів у сфері  соціального 
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підприємництва. Також для підтримки підприємницької ініціативи 

громадян передбачено співфінансування з міського бюджету успішних 

краудфандингових проєктів. 

Молодіжною організацією «СТАН» (м. Коломия) 12 та 17 березня 

поточного року проведено тренінги в онланй-форматі на тему: «Як стати 

підприємцем, з чого розпочати власну діяльність та які риси характеру 

потрібно мати, щоб стати успішним». 

Один із наймасштабніших проєктів ГО «Дружина воїна» (м. Івано-

Франківськ) – соціальне підприємство «Кав’ярня 4.5.0», де працюють 

дружини    учасників    АТО/ОСС    та    випікають    на    замовлення 

солодощі. 

Проєкт «Успіх в бізнесі» – навчальний теоретико-практичний курс з 

основ започаткування та ведення бізнесу для жінок міста Івано-

Франківська, який впроваджується на базі ЦРП «Бізнес-інкубатор» ІЕМ 

ІФНТУНГ, визнаний одним із найкращих за результатами конкурсу 

громадських ініціатив, що відбувся в рамках Ярмарки громадських ініціатив 

у березні поточного року. Крім того, «Бізнес-інкубатор» став партнером 

European Enterprise network (EEN), яка є найбільшою підпрограмою COSME 

(Європейська мережа підприємств). 

Місцеві засоби масової інформації широко висвітлюють та 

популяризують успішні проєкти підприємців області. 

Участь у міжнародних проєктах 

Область активно співпрацює у реалізації проєктів міжнародної 

технічної допомоги, що сприяють розвитку бізнес-середовища. 

За результатами рейтингу європейської інтеграції областей України 

Прикарпаття ввійшло до п’ятірки областей, які є лідерами у проведенні 

необхідних для євроінеграції реформ (за даними дослідження Центру «Нова 

Європа» та Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної 

інтеграції).  

У рамках партнерства з проєктом «Просування енергоефективності та 

імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що 

реалізує GIZ, представники Івано-Франківська 26.03.2021 взяли участь у 

вебінарі, де дізналися, як порівнювати будівлі та оцінювати потенціал 

економії енергії. 

 

 

25.02.2021 Івано-Франківський ІТ кластер спільно з  Програмою 

USAID «Конкурентоспроможна економіка України» організували онлайн-

дискусію Marketing to American donors/investors, де обговорювалися 

питання: можливості взаємодії з американськими донорами та інвесторами; 

методи пошуку та залучення нових клієнтів; вихід на американський ринок 

для представників ІТ-сфери. 

При цьому Івано-Франківський ІТ кластер представив ініціативу з 

посилення українських IT-компаній за кордоном. На ярмарку міжнародних 

проєктів –  презентували кластерну ініціативу «Креативний технологічний 

простір IT Shared Space (ITSS)», яка відкриває чимало перспектив для 
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місцевих підприємців. Ініціатива IT Shared Space реалізується за підтримки 

Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». 

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» 

спільно з брендом  Framiore з Івано-Франківська на базі інноваційного 

центру Promprylad.Renovation розширили виробництво та інтегрували 

технології ощадного і екологічного виробництва, створили нові робочі 

місця в регіоні для талановитих людей з виготовлення одягу за 

міжнародними екологічними стандартами, залучивши для розвитку бренду 

5 мільйонів гривень інвестицій. У третьому кварталі 2021 року Framiore вже 

налагодив співпрацю  з роздрібними мережами Європи й Північної Америки 

та користується дедалі більшою популярністю у Великій Британії. 

Громадська організація «Центр підтримки ініціатив та 

підприємництва «Гроно» (м. Бурштин) стала учасником проєкту «Школа 

організацій з розвитку підприємництва», що підтримує розвиток громад у 

селищах та невеликих містечках. Школа організацій з розвитку 

підприємництва реалізує CIVITTA та Фонд «Східна Європа» за підтримки 

Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». 

З метою запровадження сучасних європейських підходів до 

планування та координації місцевого економічного розвитку громади, 

розвитку МСП, покращення бізнес-клімату та налагодження партнерства з 

європейською спільнотою до ініціативи ЄС «Мери за економічне 

зростання» приєдналося м. Яремче. 

Калуська міська територіальна громада спільно з Верхнянською та 

Новицькою сільськими територіальними громадами здобули перемогу в 

конкурсному відборі заявок на грант щодо системної підтримки МСП під 

час пандемії COVID-19, який є частиною проєкту «EU4 Business: 

конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малого та середнього 

підприємництва», що реалізує GIZ за дорученням Європейського Союзу та 

Уряду Німеччини. В рамках реалізації проєкту навчальним центром «Indigo 

School» проведено 20 онлайн тренінгів для 215 суб’єктів малого 

підприємництва з питань організації роботи  віддалено під час пандемії 

COVID-19 з використанням онлайн інструментів для звітності. 

 

 

 

 

Аналіз проблем та обґрунтування необхідності їх розв’язання 

 

Мале та середнє підприємництво на Івано-Франківщині розвивається 

стабільно. При цьому залишається низка проблем, що вимагають 

вирішення.  

Основними проблемами розвитку малого і середнього 

підприємництва в регіоні є: 

- недостатній рівень фахової підготовки підприємців, низький рівень 

правових знань, менеджменту та культури підприємництва;  

- відтік робочої сили за кордон;  
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- запровадження карантинних заходів у зв’язку із поширенням 

захворюваності на Covid-19 та непередбачувані, часті зміни законодавства 

у сфері підприємництва; 

- нерівномірне впровадження цифровізації бізнесу та сфери надання 

послуг; 

- наявність непрозорої звітності; 

- недоступність кредитування для суб'єктів малого (мікро-) 

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 2022-2023 роки.  

 

Мета Програми. Шляхи і способи подолання проблем 

 

З огляду на викладене та для продовження формування ефективної 

регіональної системи підтримки малого (мікро-) та середнього бізнесу, 

пріоритетними завданнями Програми є: 

-  покращення регуляторного середовища, забезпечення публічності 

та безпосереднього впливу громадськості при прийнятті регуляторних 

актів;  

- удосконалення системи надання адміністративних послуг та 

підвищення якості їх надання;  

- підвищення рівня поінформованості суб’єктів МСП;  

- фінансово-кредитна підтримка суб’єктів підприємництва; 

- 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, громадами; 

 

 

- сприяння залученню суб’єктів підприємницької діяльності до участі 

у міжнародних програмах і проєктах. 

Метою Програми є сприяння розвитку середнього та малого      

(мікро-) підприємництва, створення належних умов для відкриття, ведення 

та зростання малого і середнього підприємництва, збільшення його внеску 

в соціально-економічний розвиток області, а також підтримки 

підприємницької ініціативи громадян шляхом об’єднання зусиль органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування області, бізнесу та 

громадських об’єднань тощо. 

 

Фінансово-економічне обґрунтування  
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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 2022-2023 роки становить 6930 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, попередні підсумки реалізації 

Регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва в 

Івано-Франківській області на 2021 рік та позитивні результати попередніх 

років, сформовано мету, пріоритетні завдання, визначено очікувані 

показники ефективності реалізації Програми. 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: 

- покращити бізнес-клімат у регіоні; 

-  створити умови для розв’язання соціально-економічних проблем 

громад; 

- 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, 

жінок, учасників АТО/ОСС до малого і середнього підприємництва; 

- сприяти розвитку соціального та інклюзивного підприємництва;  

- активізувати формування ефективної інфраструктури підтримки 

МСП;  

- актуалізувати 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 2022-
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2022 роки очікується досягти шляхом ефективної координації зусиль усіх 

співвиконавців. 

 

Контроль за виконанням Програми здійснює Івано-Франківська 

обласна державна адміністрація та профільна комісія Івано-Франківської  

обласної ради. Координація за виконанням заходів Програми покладається 

на департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 

Івано-Франківської облдержадміністрації, який є розробником Програми і 

розпорядником коштів, призначених на її виконання.  

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням 

показників Програми є: 

- щоквартальна звітність структурних підрозділів Івано-Франківської 

облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого 

самоврядування області, 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. 
 

 

Директор департаменту  

економічного розвитку, промисловості  

та інфраструктури Івано-Франківської 

облдержадміністрації                                                     Сергій ПОДОШВА 
 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

до Регіональної цільової програми розвитку 

малого та середнього підприємництва в Івано- 

Франківській області на 2022-2023 роки 

 
Заходи Регіональної цільової програми розвитку малого та середнього підприємництва 

в Івано-Франківській області на 2022-2023 роки  

 

№ 

з/

п 

Пріоритетні 

завдання 
Зміст заходу 

Термін 

вико-

нання 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, всього, 

тис. грн 

Очікуваний результат 

від виконання заходу 

всього 
в тому числі 

 
2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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  

15.12. 

2022  

 

До  

15.12.  

2023 

Структурні 

підрозділи  Івано-

Франківської 

обласної державної 

адміністрації, 

районні державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування  

області (за згодою) 

- - - - Дотримання вимог та 
практична реалізація 
чинного законодавства з 
планування регуляторної 
діяльності 

1.2. Здійснення 

моніторингу 

виконання 

структурними 

2022 -

2023 

роки 

Структурні 

підрозділи  Івано-

Франківської 

обласної державної 

- - - - Недопущення прийняття 

економічно недоцільних і 

неефективних 

регуляторних актів 



 

 

підрозділами Івано-

Франківської 

облдержадмініст-

рації, 

райдержадміністра-

ціями та органами 

місцевого 

самоврядування 

вимог чинного 

законодавства 

України з питань 

державної 

регуляторної 

політики 

адміністрації, 

районні державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

області (за згодою), 

Карпатський відділ 

Державної 

регуляторної 

служби  (за згодою) 

2.  2.1. Систематичне 

наповнення 

тематичних 

розділів офіційних 

сайтів органів 

виконавчої влади 

та місцевого 

самоврядування 

області 

матеріалами про 

здійснення 

регуляторної 

політики, 

забезпечення 

подання інформації 

на всіх етапах 

розробки проєктів 

регуляторних актів  

2022 -

2023 

роки 

Структурні 

підрозділи  Івано-

Франківської 

обласної державної 

адміністрації, 

районні державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування   

області (за згодою) 

- - - - Забезпечення принципів 

передбачуваності, 

доцільності, адекватності, 

ефективності, 

збалансованості,   

прозорості та врахування 

громадської думки  

2.2. Щокварталь-

ний моніторинг 

Щоквар-

тально 

Департамент  

економічного 
- - - - Забезпечення принципів 

прозорості та дотримання 



 

 

наповнення 

тематичних 

розділів офіційних 

сайтів органів 

виконавчої влади 

та місцевого 

самоврядування  

області щодо 

здійснення 

регуляторної  

діяльності 

2022 -

2023 

роки 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури  

Івано-Франківської 

обласної державної 

адміністрації, 

Карпатський відділ 

Державної 

регуляторної 

служби  (за згодою) 

вимог регуляторного 

законодавства 

2.3. Залучення 

суб’єктів 

підприємництва, 

представників 

громадськості до 

проведення 

публічних 

обговорень 

проєктів 

регуляторних актів 

2022 -

2023 

роки 

Структурні 

підрозділи  Івано-

Франківської 

обласної державної 

адміністрації, 

районні державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування  

області  (за 

згодою), суб’єкти 

підприємництва (за 

згодою), ради 

підприємців (за 

згодою), 

представники 

громадськості  

(за згодою),  

Карпатський відділ 

Державної 

регуляторної 

служби  (за згодою) 

- - - - Реалізація права 

громадян, суб’єктів 

господарювання, їх 

об’єднань, наукових 

установ та консульта-

тивно-дорадчих органів у 

здійсненні державної 

регуляторної політики 



 

 

 

 2.4. Організація та 

проведення  

спеціалізованих 

тренінгів, круглих 

столів, семінарів, 

навчань, тощо       

(в т. ч. дистанцій-

но)  з питань 

реалізації 

державної 

регуляторної 

політики, 

практичного 

застосування норм 

регуляторного 

законодавства та 

законодавства з 

питань державного 

нагляду (контролю) 

2022 -

2023 

роки 

Структурні 

підрозділи  Івано-

Франківської 

обласної державної 

адміністрації, 

районні державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування  

області (за згодою), 

суб’єкти підприєм-

ництва (за згодою), 

ради підприємців 

(за згодою), 

представники 

громадськості    

(за згодою),  

Карпатський відділ 

Державної регу-

ляторної служби  

(за згодою), 

комунальний 

навчальний заклад 

«Івано-

Франківський 

обласний центр 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування 

області, державних 

- - 

 

- - Підвищення якості 
підготовки місцевими 
органами виконавчої 
влади та органами 
місцевого 
самоврядування області  
проєктів регуляторних 
актів та практичної 
реалізації законодавства з 
питань державного 
нагляду (контролю) 



 

 

підприємств, 

установ і 

організацій»  

(за згодою) 

2.5. Забезпечення 

оприлюднення у 

друкованих засобах 

масової інформації 

прийнятих 

регуляторних актів 

2022 -

2023 

роки 

Департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури  

Івано-Франківської 

облдержадмініст-

рації 

Обласний 

бюджет 

10,0 5,0 5,0 Підвищення якості 

підготовки місцевими 

органами виконавчої 

влади та органами 

місцевого 

самоврядування області  

проєктів регуляторних 

актів 

2.6. Забезпечення 

оприлюднення 

регуляторних 

відкритих даних на 

Єдиному 

державному веб-

порталі відкритих 

даних 

2022 -

2023 

роки 

Розробники 

регуляторних актів 

- - - - Забезпечення надання 

доступу громадянам, 

суб’єктам 

господарювання до 

публічної інформації у 

формі відкритих даних 

                                       2. У сфері надання адміністративних послуг 

1. Розширення 

мережі 

ЦНАПів та 

розширення 

спектру 

послуг, що 

ними 

надаються 

1.1.Утворення 

ЦНАПів у 

сільських та 

селищних 

територіальних 

громадах та нових 

територіальних 

підрозділів і 

віддалених робочих 

місць 

адміністраторів 

ЦНАПів 

2022 -

2023 

роки 

Органи місцевого 

самоврядування  

області (за згодою), 

департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури  

Івано-Франківської 

облдержадміністра-

ції, департамент 

розвитку громад, 

Держав-

ний 

бюджет 

 

обласний 

бюджет 

 

 

районні 

бюджети 

 

 

У межах 

бюджет-

них при-

значень 

У межах 

бюджет-

них при-

значень 

У межах 

бюджет-

них при-

значень 

- - Забезпечення доступності 

отримання адмінпослуг 

населенням області та 

суб’єктами 

підприємницької 

діяльності. 

Забезпечення особам з 

інвалідністю доступу до 

ЦНАП і послуг, що в них 

надаються 



 

 

територій, 

дорожнього, 

житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури Івано-

Франківської 

облдержадмініст-

рації 

бюджети 

місцевого 

самоврядув

ання 

області 

У межах 

бюджет-

них при-

значень 

1.2. Розширення 
переліку 
адміністративних 
послуг, що 
надаються через 
ЦНАПи 

2022 -
2023 
роки 

Органи місцевого 
самоврядування 
області 
(за згодою), 
територіальні 
органи міністерств, 
інших  центральних 
органів виконавчої 
влади  (за згодою), 
департамент 
економічного 
розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури  
Івано-Франківської 
облдержадмініст-
рації 

- - - - Запровадження надання 
через ЦНАП адмінпослуг з 
державної реєстрації актів 
цивільного стану, 
реєстрації (перереєстрації) 
транспортних засобів тощо 

2. Моніторинг 

діяльності 

надання 

адміністратив

них послуг, 

що надаються 

через ЦНАПи  

2.1. Проведення 

оцінки діяльності 

ЦНАПів та 

розроблення 

пропозицій щодо 

підвищення 

ефективності їх 

роботи  

2022 -

2023 

роки 

Департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури  

Івано-Франківської 

облдержадмініст-

рації, 

- - 

 

 

 

- - Покращення діяльності 

ЦНАП  



 

 

органи, які 

прийняли рішення 

про утворення 

ЦНАП (за згодою) 

  2.2. Забезпечення 

якісного та 

безперебійного 

інтернет-зв’язку  

2022 -

2023 

роки 

Департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури  

Івано-Франківської 

облдержадмініст-

рації 

Обласний 

бюджет 

20,0 10,0 10,0 Моніторинг внесення 

відомостей до ЄДР 

3. Забезпечення 

інформаційно-

го, методич-

ного та мето-

дологічного 

супроводу 

функціонува-

ння ЦНАПів 

області 

3.1. Організація 

навчань, семінарів, 

тренінгів для 

підвищення 

кваліфікації 

адміністраторів 

ЦНАПів 

2022 -

2023 

роки  

Департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури  

Івано-Франківської 

облдержадміністра-

ції, комунальний 

навчальний заклад 

«Івано-

Франківський 

обласний центр 

перепідготовки та 

підвищення квалі-

фікації працівників 

органів державної 

влади, органів 

місцевого самовря-

дування області, 

державних 

підприємств, 

установ і 

Обласний 

бюджет 

40,0 20,0 20,0 Забезпечення дотримання 

вимог законодавства у 

сфері надання  

адміністративних послуг  

 



 

 

організацій» (за 

згодою)  

3.2. Організація 

дистанційного 

навчання 

(електронних 

курсів) для 

посадових осіб, 

керівників та 

адміністраторів 

ЦНАПів, 

насамперед, з 

органами місцевого 

самоврядування, 

щодо 

документального, 

організаційно-

технічного 

створення ЦНАПів 

та забезпечення їх 

ефективної роботи 

2022 -

2023 

роки 

Департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури  

Івано-Франківської 

облдержадмініст-

рації, комунальний 

навчальний заклад 

«Івано-

Франківський 

обласний центр 

перепідготовки та 

підвищення квалі-

фікації працівників 

органів державної 

влади, органів 

місцевого самовря-

дування області, 

державних 

підприємств, 

установ і 

організацій» (за 

згодою)  

- - 67 

- 

- Своєчасне інформування 

адміністраторів ЦНАП 

про зміни законодавства, 

підвищення їх 

кваліфікаційного рівня 

3.3. Популяризація 

ЦНАПів (випуск 

буклетів, 

презентаційних 

матеріалів, 

висвітлення в 

засобах масової 

2022 -

2023 

роки  

Департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури 

Івано-Франківської 

облдержадмініст-

Обласний 

бюджет 

 

районні 

бюджети 

 

 

30,0 

 

 

у межах 

бюджет-

них при-

значень 

15,0 15,0 Інформування суб’єктів 

МСП та населення області 

про розвиток мережі та 

функціонування ЦНАП  



 

 

інформації, 

підготовка 

промороликів та 

ін.) 

рації, районні 

державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

області (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 

2022 -

2023 

роки  

Департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури 

Івано-Франківської 

облдержадмініст-

рації, районні 

державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

області (за згодою) 

Бюджети 

органів 

місцевого 

самовряду-

вання 

області 

У межах 

бюджет-

них при-

значень 

- - Формування високого 

рівня довіри населення, 

громадських об’єднань, 

суб’єктів підприємницької 

діяльності до роботи 

ЦНАП 

4. Своєчасне та 

якісне 

надання 

адміністра-

тивних послуг 

та сервісів 

платникам 

податків 

4.1. Забезпечення 

ефективної роботи 

центрів 

обслуговування 

платників податків, 

розширення 

спектру послуг, які 

ними надаються 

 

2022 -

2023 

роки 

Головне управління 

ДПС в Івано-

Франківській 

області (за згодою) 

Державний 

бюджет 

У межах 

бюджет-

них при-

значень 

- - Забезпечення зручних, 

доступних умов для 

отримання послуг і 

сервісів фізичними та 

юридичними особами, 

підвищення ефективності 

та оптимізації умов 

роботи  

 
II. Фінансово-кредитна підтримка малого та середнього підприємництва 

1. Фінансова 

підтримка 

суб'єктів 

1.1. Надання 

фінансової 

підтримки 

2022 -  

2023  

роки 

Районні державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

Районні 

бюджети 

 

У межах 

бюджет-

- - Забезпечення 

функціонування об’єктів 



 

 

підприєм-

ництва 

суб’єктам малого і 

середнього 

підприємництва в 

рамках місцевих 

програм розвитку 

малого та 

середнього 

підприємництва 

самоврядування 

(за згодою) 

 

бюджети 

органів 

місцевого 

самовря-

дування 

області 

них при-

значень  

у межах 

бюджет-

них при-

значень 

інфраструктури підтримки 

підприємництва  

1.2. Надання 

фінансової 

підтримки у 

вигляді кредитів на 

пільгових умовах 

суб’єктам малого 

та середнього 

підприємництва, 

які працюють у 

пріоритетних 

галузях економіки 

області, зокрема: 

- виробництві; 

- туризмі (в т.ч. 

сільському 

зеленому); 

- діяльності, 

пов’язаній з 

сортуванням та 

переробкою 

твердих побутових 

відходів; 

- виробництві та 

переробці сільсь-

когосподарської 

2022 -

2023 

роки 

Регіональний 

фонд підтримки 

підприємництва 

по Івано-

Франківській 

області (за 

згодою), 

департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури  

Івано-

Франківської 

облдержадмініст-

рації 

 

Обласний 

бюджет, 

кредитний 

портфель 

РФПП по 

Івано-

Фран-

ківській 

області 

6 000 3 000 3 000 Полегшення доступу до 

кредитування на 

пільгових умовах, 

зменшення вартості 

кредитних ресурсів та 

збільшення обсягів 

вільних оборотних коштів 

для розширення 

виробництва 



 

 

продукції та 

тваринництва; 

- наданні 

побутових послуг 

населенню; 

- деревопереробці;                                                                                                                                                                                              

-у сферах:  

- розроблення та 

впровадження 

інновацій; 

- енергозбереження; 

- впровадження 

стандартів ISO. 

А також для 

учасників АТО/ОСС 

1.3. Участь у 

фінансуванні 

програм та 

проєктів, що 

спрямовані на 

розвиток 

підприємницької 

ініціативи 

2022 -

2023 

роки 

Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва по 

Івано-Франківській 

області (за згодою) 

Кошти 

РФПП, 

кошти 

обласного, 

районних, 

міських 

бюджетів 

В межах 

кредитно-

го порт-

фелю 

РФПП, а 

також 

коштів, 

виділених 

обласною, 

район-

ними та 

міськими 

радами 

- - Сприяння розвитку 

підприємництва у 

громадах 

  1.4 Фінансування 

бізнес-проєктів 

суб'єктів малого 

підприємництва на 

конкурсних засадах 

з районних 

2022 -

2023 

роки 

Районні державні 

адміністрації, 

виконавчі комітети 

міських рад (за 

згодою), 

Регіональний фонд 

Кошти 

обласного, 

районних, 

міських 

бюджетів, 

кредитний 

В межах 

коштів, 

затвер-

джених 

міськими 

та 

- - Поліпшення доступу 

суб’єктам МСП до 

кредитування 



 

 

(міських) бюджетів 

та Регіонального 

фонду підтримки 

підприємництва по 

Івано-Франківській 

області на 

паритетній основі 

підтримки 

підприємництва по 

Івано-Франківській 

області (за згодою) 

портфель 

РФПП по 

Івано-

Франківсь-

кій області 

районним

и радами 

  1.5. Мікрокредиту-

вання через 

кредитні спілки 

області  

2022 - 

2023 

роки 

Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва по 

Івано-

Франківській 

області  

(за згодою), 

кредитні спілки 

області (за згодою) 

Кошти 

РФПП, 

кредитних 

спілок 

області, 

кошти 

обласного, 

районних, 

міських 

бюджетів 

В межах 

кредит-

них 

портфелів 

РФПП по 

Івано-

Фран-

ківській 

області, 

кредит-

них 

спілок, а 

також 

коштів, 

виділе-

них об-

ласною, 

район-

ними та 

міськими 

радами 

- - Сприяння розвитку МСП 

в регіоні, збільшення 

можливостей для 

фінансування нових 

проєктів тощо 

2. Формування 
мережі 
фінансових 
установ, 
організацій 
фінансового 

2.1. Створення 

філій, 

представництв 

Регіонального 

фонду підтримки 

підприємництва по 

2022 - 

2023 

роки 

Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва по 

Івано-Франківській 

області (за згодою), 

райдержадміністра-

Кошти 

РФПП по 

Івано-

Франківсь-

кій області, 

обласного, 

В межах 

коштів, 

визначе-

них 

установ-

чими до-

- - Сприяння розвитку МСП в 

регіоні 



 

 

посеред-
ництва, 
розширення 
інфраструкту-
ри фінансової 
підтримки під-
приємництва 

Івано-Франківській 

області, районних 

фондів підтримки 

підприємництва, 

кредитних спілок 

ції, виконавчі 

комітети міських 

рад, підприємці    

(за згодою) 

районних, 

міських 

бюджетів  

кумента-

ми 

новост-

ворених 

структур  

3.  3.1. Часткова 
компенсація 
відсотків за 
кредитами, 
отриманими 
суб'єктами малого 
та середнього 
підприємництва в 
банківських 
установах 

2022 -
2023 
роки 

Регіональний 
фонд підтримки 
підприємництва 
по Івано-
Франківській 
області  
(за згодою), 
департамент 
економічного 
розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
Івано-
Франківської 
облдержадмініст-
рації 

Обласний 
бюджет, 
кредитний 
портфель 
РФПП по 
Івано-
Франків-
ській 
області 
 

500 250 250 Зменшення вартості 
кредитних ресурсів для 
суб’єктів МСП 

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

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

2022 -
2023 
роки 

Івано-
Франківський 
обласний та 
міський центри 
зайнятості; міські, 
районні, 
міськрайонні філії 
Івано-
Франківського 
обласного центру 
зайнятості (за 
згодою) 

Фонд  
загально-
обов’яз-
кового 
держав-
ного соці-
ального 
страхуван-
ня України 
на випадок 
безробіття 

У межах 
бюджет-
них при-
значень 

- - Підтримка роботодавців 



 

 

4.2. Професійне 

навчання, 

перепідготовка, 

підвищення 

кваліфікації 

безробітних на 

замовлення  

суб'єктів  

підприємницької 

діяльності 

2022 -

2023 

роки 

Івано-

Франківський 

обласний та Івано-

Франківський 

міський центри 

зайнятості; міські, 

районні, 

міськрайонні філії  

Івано-

Франківського 

обласного центру 

зайнятості (за 

згодою) 

Фонд  

загально-

обов’яз-

кового 

держав-

ного со-

ціального 

страхуван-

ня України 

на випадок 

безробіття 

У межах 

бюджет-

них при-

значень 

- - Сприяння наповненню 

ринку праці фахівцями 

затребуваних 

спеціальностей   

5. Фінансова 

підтримка 

підприєм-

ницької 

ініціативи 

громадян 

5.1.Виплати 

допомоги по 

безробіттю 

одноразово для 

організації 

безробітними 

підприємницької 

діяльності 

2022 -

2023 

роки 

Обласний, Івано-

Франківський 

міський центри 

зайнятості; міські, 

районні, 

міськрайонні філії 

обласного центру 

зайнятості 

Фонд  

загально-

обов’яз-

кового 

держав-

ного со-

ціального 

страхува-

ння 

України на 

випадок 

безробіття 

У межах 

бюджет-

них при-

значень 

- - 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 

2022 -

2023 

роки 

Структурні 

підрозділи Івано-

Франківської обл- 

держадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

- - - - Сприяння професіоналіза-

ції закупівельної 

діяльності, відкритості та 

прозорості 

держзакупівель для 

суб’єктів МСП 



 

 

рахунок 
бюджетних коштів 
через використання 
системи 
електронних 
закупівель РrоZоrrо 

самоврядування  

області (за згодою) 

2. Промоція 

продукції 

суб'єктів 

підприєм-

ницької 

діяльності 

області 

2.1. Залучення 

суб'єктів малого та 

середнього 

підприємництва до 

участі у 

загальнодержавних, 

обласних, 

регіональних 

виставках-продажах 

та презентаціях 

місцевих 

товаровиробників 

2022 -

2023 

роки 

Структурні 

підрозділи Івано-

Франківської обл- 

держадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування  

області (за 

згодою) 

- - - - Збільшення кількості 

суб’єктів МСП різних 

галузей,  залучених до 

демонстрації власних 

досягнень, укладання 

торговельних угод тощо 

  2.2. Випуск 

буклетів, брошур, 

каталогів з метою 

просування 

продукції (послуг) 

місцевих 

виробників на 

міжрегіональні 

ринки та ринки 

області 

2022 -

2023 

роки 

Департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури  

Івано-Франківської  

облдержадмініст-

рації 

Обласний 

бюджет 

20,0 10,0 10,0 Збільшення кількості 

суб’єктів МСП,  

проінформованих про 

зміни законодавства тощо 

3. Забезпечення 

ефективної 

ікації органів 

влади із 

суб’єктами 

3.1. Проведення 

конференцій, 

нарад, тренінгів 

(семінарів, засідань 

за круглим столом 

тощо) з питань 

2022 -

2023 

роки 

Департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури 

Івано-

Обласний 

бюджет 

 

районні 

бюджети 

 

30,0 

 

 

У межах 

бюджет-

15,0 15,0 Сприяння покращенню 

бізнес-середовища області 

та налагодження 

ефективної взаємодії 

влади та  



 

 

підприємни-

цтва 

 

 

 

покращення бізнес-

середовища, 

підвищення рівня 

інформованості та 

існуючих 

механізмів 

фінансової 

підтримки бізнесу, 

інших актуальних 

питань, за участю 

підприємців, 

громадських 

організацій та ін. 

Франківської 

облдержадмініст-

рації, районні 

державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування  

області (за 

згодою), 

громадські 

об'єднання 

підприємців (за 

згодою) 

бюджети 

місцевого 

самовря-

дування 

області 

них при-

значень  

У межах 

бюджет-

них при-

значень  

підприємницької 

спільноти 

  3.2. Проведення 

зустрічей та 

відкритих дискусій 

у форматі «Бізнес і 

влада - партнери» 

для побудови 

конструктивного 

діалогу  

 

2022 -

2023 

роки 

Департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури 

Івано-

Франківської 

облдержадмініст-

рації, Головне 

управління ДПС в 

Івано-

Франківській 

області (за 

згодою), Івано-

Франківська 

торгово-

промислова палата 

(за згодою), 

районні державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

Обласний 

бюджет 

20,0 10,0 10,0 Налагодження співпраці 

та взаєморозуміння між 

владою, контролюючими 

органами та малим і 

середнім бізнесом 



 

 

самоврядування  

області (за згодою) 

 

 

 3.3. Проведення 

роз’яснювальної 

роботи для 

платників податків 

та днів відкритих 

дверей для учнів і 

студентів  

2022 -

2023 

роки 

Головне управління 

ДПС в Івано-

Франківській 

області (за згодою) 

Державний 

бюджет 

У межах 

бюджет-

них при-

значень 

- - Збільшення кількості 

проінформованих  

громадян, в т. ч. молоді,  

щодо можливості ведення 

бізнесу  

  3.4. Проведення 

анкетних 

опитувань 

респондентів як 

одного із способів 

виявлення шляхів 

покращення їх 

взаємодії з 

органами 

державної 

статистики, 

виявлення думки 

респондентів щодо 

спрощення подання 

статистичної  

звітності  

2022 - 

2023 

роки 

Головне 

управління 

статистики в  

Івано-

Франківській 

області (за 

згодою) 

Державний 

бюджет 

У межах 

бюджет-

них при-

значень 

- - Зменшення звітного 

навантаження на 

респондентів шляхом 

удосконалення методології 

проведення державних 

статистичних 

спостережень 

3.5. Інформування 

респондентів щодо 

подання 

статистичної та 

фінансової 

звітності у форматі 

«Єдиного вікна» із 

використанням 

безкоштовного 

2022 -

2023 

роки 

Головне 

управління 

статистики в  

Івано-

Франківській 

області (за 

згодою) 

Держав-

ний 

бюджет 

У межах 

бюджет-

них при-

значень 

- - Спрощення подання 

статистичної та фінансової 

звітності 



 

 

сервісу 

електронного 

звітування 

«Кабінет 

респондента» 

3.6. Надання 

консультативної 

допомоги 

респондентам щодо 

методології 

складання та 

подання  

статистичної 

звітності, зокрема з 

використанням 

сучасних 

інформаційних 

технологій 

спостережень зі 

структурної 

статистики та за 

іншими розділами 

статистики 

2022 -

2023 

роки 

Головне 

управління 

статистики в  

Івано-

Франківській 

області (за 

згодою) 

Держав-

ний 

бюджет 

У межах 

бюджет-

них при-

значень 

- - Збільшення можливостей 

застосування сучасних 

методів та технологій 

збору даних  

 

3.7. Підготовка та 

надання 

статистичних  

продуктів за 

результатами  

державних 

статистичних 

спостережень зі 

структурної 

статистики та 

2022 -

2023 

роки 

Головне 

управління 

статистики в  

Івано-

Франківській 

області (за 

згодою) 

Держав-

ний 

бюджет 

У межах 

бюджет-

них при-

значень 

- - Збільшення можливостей 

застосування сучасних 

методів та технологій 

збору даних  

 



 

 

іншими її 

розділами 

3.8. Надання 

консультативної 

допомоги з питань 

організації та 

провадження 

підприємницької 

діяльності 

підприємцям, у 

тому числі 

колишнім 

безробітним, які 

отримали 

одноразову виплату 

допомоги по 

безробіттю для 

організації 

підприємницької 

діяльності і за 

сприяння служби 

зайнятості 

започаткували 

власну справу 

2022 -

2023 

роки 

 

Івано-

Франківський 

обласний та Івано-

Франківський 

міський центри 

зайнятості; міські, 

районні, 

міськрайонні філії  

Івано-

Франківського 

обласного центру 

зайнятості (за 

згодою) 

Фонд  

загально-

обов’язков

ого дер-

жавного 

соціаль-

ного стра-

хування 

України на 

випадок 

безробіття 

У межах 

бюджет-

них при-

значень 

- - Сприяння розвитку малого 

та середнього 

підприємництва шляхом 

надання інформаційно-

консультаційної допомоги 

3.9. Проведення 

серед сільського 

населення, малих і 

середніх виробників 

сільськогоспо-

дарської продукції 

інформаційно-

просвітницької 

роботи з 

популяризації 

2022 -

2023 

роки 

 

Департамент 

агропромислового 

розвитку  Івано-

Франківської  

облдержадмініст-

рації 

- - - - Збільшення кількості 

обізнаних громадян, 

суб’єктів МСП, в т. ч. у 

сільській місцевості, щодо 

можливостей ведення 

бізнесу 



 

 

розвитку сільсько-

господарської 

кооперації  

3.10. Проведення на 

постійній основі 

навчальних 

семінарів, «круглих 

столів», зустрічей з 

роботодавцями з 

питань роз’яснення 

і практичного 

застосування норм 

чинного трудового 

законодавства 

2022 -

2023 

роки 

Департамент 

соціальної політики  

Івано-Франківської  

облдержадмініст-

рації, райдержад-

міністрації, органи 

місцевого 

самоврядування 

області (за згодою) 

- - - - Сприяння розвитку малого 

та середнього 

підприємництва шляхом 

надання інформаційно-

консультаційної допомоги 

  3.11. Сприяння 

суб’єктам малого 

та середнього 

підприємництва 

при розроблені 

інвестиційних 

проєктів про 

необхідність 

передбачення 

прогнозних 

показників 

створення нових 

робочих місць та 

працевлаштування 

осіб ( з 

урахуванням 

безробітних)  

2022 -

2023 

роки 

Структурні 

підрозділи  

Івано-

Франківської  

облдержадмініст-

рації, райдержад-

міністрації,  

органи місцевого 

самоврядування 

області (за 

згодою) 

- - - - Сприяння розвитку малого 

та середнього 

підприємництва шляхом 

надання інформаційно-

консультаційної допомоги 

4. Забезпечення 

ефективної 

співпраці 

4.1. Проведення 

профорієнтаційних 

заходів  

2022 -

2023 

роки 

Департамент 

освіти, науки та 

молодіжної 

- - - - Залучення молоді до 

набуття професій, 



 

 

між 

суб’єктами 

підприєм-

ництва та 

закладами 

професійної 

та вищої 

освіти 

 

 політики  Івано-

Франківської  

облдержадмініст-

рації, заклади 

професійної 

(професійно-

технічної), 

фахової 

передвищої та 

вищої освіти  

(за згодою) 

затребуваних на ринку 

праці області  

4.2. Впровадження 

елементів дуальної 

форми навчання у 

профпідготовку 

шляхом 

налагодження 

тісної співпраці з 

роботодавцями-

замовниками 

робітничих кадрів  

2022 -

2023 

роки 

Департамент 

освіти, науки та 

молодіжної 

політики  Івано-

Франківської 

облдержадмініст-

рації, заклади 

професійної 

(професійно-

технічної), 

фахової 

передвищої та 

вищої освіти  

(за згодою) 

- - - - Підвищення професійно-

кваліфікаційного рівня 

майбутніх фахівців та 

набуття ними 

професійного досвіду 

5. Популяриза-

ція успішних 

суб’єктів  

підприєм-

ництва 

5.1. Демонстрація 

успішних бізнес-

проєктів шляхом 

проведення заходів 

інформаційного 

характеру 

(форумів, 

семінарів, засідань 

за круглим столом)  

2022 -

2023 

роки 

Департамент 
економічного 
розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури  
Івано-Франківської 
облдержадмініст-
рації,  райдержад-
міністрації,  органи 

Обласний 

бюджет 

20,0 10,0 10,0 Популяризація 
підприємницької 
діяльності та  кращих 
практик розвитку власної 
справи 



 

 

місцевого 
самоврядування 
області (за згодою), 
суб’єкти малого і 
середнього 
підприємництва  
(за згодою) 

  5.2. Проведення 
інформаційних 
заходів з підприєм-
ництва серед  
учасників АТО 
(ООС), молоді, осіб  
з інвалідністю, 
внутрішньо 
переміщених осіб 
та безробітних, які 
мають намір  
започаткувати 
власну справу 

2022 -

2023 

роки 

Івано-

Франківський 

обласний та Івано-

Франківський 

міський центри 

зайнятості; міські, 

районні, 

міськрайонні філії  

Івано-Франківсько-

го обласного 

центру зайнятості 

(за згодою) 

Фонд  

загально-

обов’яз-

кового 

держав-

ного со-

ціального 

страхуван-

ня України 

на випадок 

безробіття 

У межах 

бюджет-

них при-

значень 

- - 

 

Покращення ситуації на 

ринку праці області, 

зменшення кількості 

безробітних громадян, 

залучення їх до 

підприємницької 

діяльності 

5.3. Організація 

відзначення Дня 

підприємця в 

області 

Серпень 

-вересень 

2022 - 

2023   

років 

Департамент 
економічного 
розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури  
Івано-Франківської 
облдержадмініст-
рації, Регіональна 
рада підприємців в  
Івано-Франківській 
області (за згодою), 
Регіональний фонд 
підтримки 
підприємництва по  
Івано-Франківській 
області (за згодою) 

Обласний 

бюджет 

30,0 15,0 15,0 Формування позитивного 
іміджу підприємців серед 
громадськості області  



 

 

6. Сприяння 

розвитку 

соціального 

підприєм-

ництва 

6.1. Проведення 

моніторингу стану 

розвитку 

соціального 

підприємництва в 

області 

2022 -

2023 

роки 

Департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури  

Івано-Франківської 

облдержадмініст-

рації 

- - 

 
- - 

 

Забезпечення відстеження 

кращих проєктів та 

кількості соціально-

відповідального бізнесу 

  6.2. Популяризація 

соціальної 

відповідальності 

суб’єктів 

підприємництва 

шляхом поширення 

відповідних бізнес-

практик та реалізо-

ваних проєктів 

соціальної 

корпоративної 

відповідальності на 

регіональному та 

місцевому рівнях 

(поширення 

інформаційних, 

аналітичних 

матеріалів; 

проведення 

форумів, семінарів, 

засідань за круглим 

столом) 

2022 -

2023 

роки 

Департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури  

Івано-Франківської 

облдержадмініст-

рації, районні 

державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування  

області (за згодою) 

- - 

 
- - 

 

Налагодження 

комунікації між владою, 

бізнесом та 

громадськістю щодо 

підтримки чесного 

підприємництва  

6.3. Сприяння 
залученню молоді 
та стартаперів до 

2022 -

2023 

роки 

Департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

- - - - 

 

Залучення молоді до 

генерування ідей, 

створення стартапів та до 

відкриття власної справи 



 

 

відкриття власної 
справи  
 

інфраструктури  

Івано-Франківської 

облдержадміністра-

ції, районні 

державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування  

області (за згодою), 

громадські 

організації  

(за згодою) 
6.4. Впровадження 
гендерної політики 
шляхом сприяння 
розвитку жіночого 
підприємництва 

2022- 

2023 

роки 

Департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури  

Івано-Франківської 

облдержадмініст-

рації, районні 

державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування  

області (за згодою), 

громадські 

організації  

(за згодою) 

- - - - 

 

Сприяння гендерній 

рівності, розвиток 

приватної ініціативи 

жінок, збільшення 

кількості жінок-

підприємиць 

7. Сприяння 

екологізації 

малого і 

середнього 

підприєм-

ництва 

7.1. Проведення 

заходів 

інформаційно-

роз’яснювального 

характеру з метою 

впровадження 

2022 -

2023 

роки 

Управління 

екології та 

природних ресурсів  

Івано-Франківської 

облдержадмініст-

рації 

- - 

 
- - 

 

Забезпечення захисту 

довкілля, збільшення 

суб’єктів МСП, обізнаних 

з екологічною 

грамотністю 



 

 

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  

8. Сприяння 

формуванню 

професійних 

кадрів для 

сфери підпри-

ємництва  

8.1. Проведення 

заходів з орієнтації 

безробітних на 

підприємницьку 

діяльність 

2022 -

2023 

роки 

Івано-Франківський 

обласний та Івано-

Франківський 

міський центри 

зайнятості; міські, 

районні, 

міськрайонні філії  

Івано-Франківського 

обласного центру 

зайнятості (за 

згодою) 

Фонд  

загально-

обов’яз-

кового 

держав-

ного со-

ціального 

страхуван-

ня України 

на випадок 

безробіття 

У межах 

бюджет-

них при-

значень 

- - Адаптація навчальних 

програм до потреб ринку 

праці, у тому числі 

шляхом проведення 

профорієнтаційних 

заходів 

 8.2. Популяризація 

підприємництва 

серед  молоді, 

2022 -

2023 

роки 

Івано-
Франківський 
обласний та Івано-

Фонд  

загально-

обов’яз-

У межах 

бюджет-

- - Залучення окремих 

категорій населення до 

сфери підприємництва та 



 

 

учасників АТО 

(ООС), внутрішньо 

переміщених осіб 

та людей з 

інвалідністю, які 

мають наміри  

відкриття власної 

справи, у тому 

числі для 

безробітних   

Франківський 
міський центри 
зайнятості; міські, 
районні, міськ-
районні філії Івано- 
Франківського 
обласного центру 
зайнятості (за 
згодою),  
Департамент 
економічного 
розвитку, промис-
ловості та інфра-
структури  Івано-
Франківської обл-
держадміністрації 

кового 

держав-

ного со-

ціального 

страхуван-

ня України 

на випадок 

безробіття 

них при-

значень 

покращення ситуації на 

ринку праці шляхом 

зменшення кількості 

безробітних громадян 

IV. Сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва 

1. Забезпечення 
діяльності 
об'єктів інф-
раструктури 
підтримки 
бізнесу 

1.1. Фінансова 
підтримка 
діяльності 
районних та 
міських бізнес-
центрів 

2022 -
2023 
роки 

Районні державні 
адміністрації, органи 
місцевого 
самоврядування  
області (за згодою), 
Регіональний фонд 
підтримки 
підприємництва по 
Івано-Франківській 
області (за згодою) 

Районні 
бюджети 
 
бюджети 
органів 
місцевого 
самовряду-
вання 
області 

У межах 
бюджет-
них при-
значень 

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

  1.2. Проведення 

моніторингу 

інфраструктури 

підтримки 

підприємництва  

2022 -

2023 

роки 

Департамент 
економічного 
розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури  
Івано-Франківської 
облдержадміністра-
ції, районні державні 
адміністрації, органи 
місцевого 

- - - - Виявлення існуючих 

громадських організацій, 

спроможних  надавати 

якісні послуги суб’єктам 

МСП, залучення їх до 

співпраці  у межах 

державно-приватного 

діалогу 



 

 

самоврядування  
області (за згодою) 

2. Сприяння 

розвитку 

елементів 

інфраструк-

тури 

підтримки 

підприємни-

цтва 

2.1. Сприяння 

діяльності центру 

підтримки бізнесу в 

м. Івано-

Франківську  

2022 -

2023 

роки 

ГО «Клуб Ділових 

Людей України», 

м. Івано-Франківськ 

(за згодою), 

департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури  

Івано-Франківської 

облдержадміністра-

ції 

Кошти 

Євро-

пейського 

банку 

реконст-

рукції та 

розвитку 

У межах 

бюджет-

них при-

значень 

- - Забезпечення ефективної 

співпраці на засадах 

партнерства 

2.2. Створення 

Інформаційних 

пунктів підприємця 

при органах 

місцевого 

самоврядування  

області без 

утворення 

додаткових 

юридичних осіб за 

сприяння 

Мінекономіки, 

Офісу розвитку 

малого і середнього 

підприємництва та 

проєкту FORBIZ 

2022 -

2023 

роки 

Органи місцевого 

самоврядування  

області (за згодою), 

департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури 

Івано-Франківської 

облдержадмініст-

рації, ГО «Клуб 

Ділових Людей 

України» (за згодою) 

Державний 

бюджет  

У межах 

бюджет-

них при-

значень 

- - Державна безкоштовна 

інформаційна підтримка 

суб’єктів мікро- 

підприємництва та 

потенційних підприємців 

2.3. Організаційне 

та інформаційне 

забезпечення 

2022 -

2023 

роки 

Департамент 

економічного 

розвитку, 

Обласний 

бюджет 

 

10,0 

 

 

5,0 5,0 Залучення 

підприємницької спільноти 

до співпраці з владою, 



 

 

роботи 

Регіональної ради 

підприємців в 

Івано-Франківській 

області, місцевих 

рад підприємців  

промисловості та 

інфраструктури 

Івано-

Франківської 

облдержадмініст-

рації, районні 

державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування  

області (за 

згодою) 

 

районні 

бюджети 

 

 

бюджети 

місцевого 

самовряду-

вання 

області 

У межах 

бюджет-

них при-

значень  

У межах 

бюджет-

них при-

значень 

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 

2022 -

2023 

роки 

Департамент 

освіти, науки та 

молодіжної 

політики  Івано-

Франківської 

облдерж-

адміністрації, 

департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури 

Івано-

Франківської 

облдержадмініст-

рації, вищі 

навчальні заклади 

(за згодою) 

 

 

- - - - 

 

Залучення до співпраці 

представників бізнесу, 

науки та влади,  пошук 

рішень щодо вирішення 

проблемних питань 

розвитку МСП області  



 

 

V. Міжнародні та цільові програми та проєкти 

1.  1.1. Реалізація в 

області проєктів 

стимулювання 

розвитку МСП  в 

рамках програм 

міжнародної 

технічної допомоги 

2022 -

2023 

роки 

Управління 

міжнародного 

співробітництва, 

євроінтеграції, 

туризму та 

інвестицій Івано-

Франківської  

облдержадмініст-

рації,   

департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури 

Івано-Франківської 

облдержадмініст-

рації 

Кошти 

Європей-

ського 

Союзу, 

інших 

донорів 

У межах 

бюджет-

них при-

значень 

- - Розвиток підприємництва 

у регіоні за рахунок 

співробітництва з 

міжнародними донорами  

 

1.2. Інформування 

підприємців про 

грантові, кредитні та 

інші програми і 

проєкти міжнародної 

технічної допомоги, 

спрямовані на 

розвиток бізнесу 

2022 -

2023 

роки 

Управління 

міжнародного 

співробітництва, 

євроінтеграції, 

туризму та 

інвестицій Івано-

Франківської 

облдержадмініст-

рації,   

департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури 

Івано-Франківської 

- - - - Розвиток підприємництва 

в регіоні 



 

 

 

 

Директор департаменту економічного розвитку, промисловості  

та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації                    Сергій ПОДОШВА 

 

 

облдержадмініст-

рації 

2. Підвищення 

фінансової 

спроможності 

громад через 

розвиток  

малого бізнесу 

1.2. * Програма 

фінансової 

(субгрантової) 

підтримки 

Конкурсу розвитку 

стартапів (в тому 

числі  шкільних 

підприємств, 

соціальних  

підприємств) на 

базі креативного 

простору «Молода 

генерація Агентів 

змін»   

2022 -

2023 

роки 

Департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури  

Івано-Франківської 

облдержадмініст-

рації, проєктно-

освітній центр 

«Агенти змін» 

Прикарпатського 

національного 

університету 

ім. В. Стефаника 

(за згодою), 

Науковий парк 

«Прикарпатський 

університет» (за 

згодою) 

Обласний, 

районний, 

міський 

бюджети 

200 100 100 Сприяння розвитку 

малого (мікро-) бізнесу 

* Пропозицію розроблено на виконання технічних завдань, що включено до Плану заходів з 

реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2023 роки», зокрема 

включених до Програми 1. «Конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-спеціалізації»: 

- створення платформи з розвитку молодіжного підприємництва, фінансів та проєктної 

грамотності (с.37-38 Плану заходів);  

- створення хабу «English Fjrproject Management» на Прикарпатті (с.31-33 Плану заходів) 

 

ВСЬОГО, 

в т.ч. 
6 930 

 

3 465 3 465  

обласний 

бюджет 
6 930 

 

3 465 3 465 



 

 

Додаток 2  

до Регіональної цільової програми розвитку 

малого та середнього підприємництва в Івано-

Франківській області на 2022-2023 роки 
 

ПОКАЗНИКИ  
оцінки ефективності виконання Регіональної цільової програми розвитку малого та середнього підприємництва 

 в Івано-Франківській області на 2022-2023 роки 
 

І. Кількісні показники виконання Програми 
 

Найменування показника 
Одиниця 
виміру 2022 рік 2023 рік Всього за Програмою 

Кількість малих та середніх підприємств, одиниць одиниць 8 116 8 176 8 265 

Кількість зайнятих працівників на малих та 

середніх підприємствах, осіб 

осіб 
102 033 106 530 110 955 

Чисельність фізичних осіб-підприємців, осіб осіб 46 436 47 196 48 067 

Частка реалізованої продукції (робіт, послуг) 

малими та середніми підприємствами в загальному 

обсязі реалізації продукції (товарів, послуг) 

підприємств 

% 65,1 66,5 67,7 

 

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. 
 

Директор  департаменту  економічного  розвитку, промисловості  

та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації        Сергій ПОДОШВА 


