
Обласна програма розвитку малого і 

середнього підприємництва  

на 2021 - 2027 роки



Стан розвитку бізнесу в області

Regional Doing Business 2020

КІЛЬКІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА, 

ВЗЯТИХ НА ОБЛІК І ПРИПИНЕНИХ, од., 

у січні-вересні 2021 року

НАДХОДЖЕННЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ від 

діяльності суб’єктів малого та середнього 

підприємництва у січні-вересні 2021 року, млн грн 

Січень-вересень 2021

2028,45

+19,1 %
2416,73

= 46,4 % від усіх податкових надходжень, 

які контролюються ДПС в області
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6254 Підприємств на 01.01.2021

5812
малих (у т.ч. 4932 

мікропідприємств)

437 середніх

5 великих

> 38,0 

тис.
фізичних осіб-підприємців



Реалізація обласної програми

розвитку малого і середнього підприємництва  

на 2021 - 2027 роки

Головна мета Програми:

Стимулювання розвитку МСП, створення сприятливого бізнес-середовища

шляхом консолідації зусиль місцевих органів влади, суб’єктів підприємницької

діяльності, громадських організацій, об’єднань підприємців, бізнес-асоціацій

тощо задля підвищення добробуту населення області.

Пріоритетні напрями Програми:

 фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;

 інформаційна та консультаційна підтримка;

 розвиток регіональної інфраструктури підтримки підприємництва.



Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Фінансування у формі фінансового кредиту найбільш ефективних

інвестиційних проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва

здійснюється через Державну організацію «Регіональний фонд підтримки

підприємництва по Чернігівській області».

Фінансування надається:

 на конкурсних засадах суб'єктам малого і

середнього підприємництва, які здійснюють

діяльність в пріоритетних напрямках, за

рішенням інвестиційної ради Державної

організації “Регіональний фонд підтримки

підприємництва по Чернігівській області”,

через уповноважені банки;

 строком до 5 років;

 під 10 % річних в національній валюті, при

наявності забезпечення зобов’язань

повернення коштів.



Базові критерії відповідності інвестиційних проєктів суб'єктів малого і

середнього підприємництва для фінансування за рахунок коштів

місцевих бюджетів:

- належність до суб'єктів малого і середнього підприємництва;

- частка державної власності не більше 25 %;

- частка власності нерезидентів України не більше 25%;

- територіальна належність до Чернігівської області;

- прибуткова діяльність підприємства;

- позитивна кредитна історія;

- напрямки фінансування, визначені відповідно до Обласної програми розвитку малого і

середнього підприємництва;

- термін діяльності підприємства: діючі, та ті, що започатковують свою справу;

- власний внесок у Проєкт не менше 25 %;

- сума фінансування до 1000,00 тис. грн., за погодженням Наглядової ради Фонду – понад

1000,0 тис грн;

- термін фінансування до 5-ти років;

- забезпечення кредиту (застава майна, банківська гарантія, договір поруки або страхування

фінансового ризику);

- окупність проєкту;

- створення додаткових робочих місць;

- потенційне зростання надходжень платежів до бюджету;

- пільговий період до 6-ти місяців;

- соціальна спрямованість інвестиційного проєкту.



Інформаційна та консультаційна підтримка

Бізнес-фест «Разом до успіху»

Обласний  ярмарок «Що може жінка»



Інформаційна та консультаційна підтримка

Програма для підприємців «Бізнес-акселератор»

Інкубаційна програма 
Молодіжна школа бізнесу



Розвиток регіональної інфраструктури підтримки підприємництва

Центр підтримки підприємництва, інновацій та стартапів

Чернігівської області (BusinesHubChernihivRegion)

Передбачено:

- функціонування бізнес-акселератора, 

інноваційної лабораторії майстерні, коворкінг-

зони, «Вікна підприємця»;

- проведення спеціалізованих семінарів, тренінгів, 

зустрічей;

- надання допомоги підприємцям-початківцям по 

розробці і впровадженню інноваційних проєктів 

та стартапів та ін.

Реалізація проєкту «Розвиток хаб – системи підтримки підприємництва,

інновацій та стартапів в Чернігівській області», який переміг в конкурсному

відборі проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок

коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

Корюківський район

Ніжинський  район Н.- Сіверський  район

Прилуцький район



Влада

Громадськість

Бізнес

Забезпечення діяльності робочої групи
для напрацювання пропозицій щодо
вирішення проблемних питань діяльності
відповідної категорії фізичних осіб –
підприємців при Чернігівській обласній
державній адміністрації

Організація проведення обласної
координаційної ради з питань розвитку
підприємництва

Підготовка узгоджених пропозицій
центральним органам влади щодо
удосконалення діючого законодавства

Створено умови для ефективного функціонування дорадчих

органів у сфері розвитку підприємництва



Інституції інфраструктури підтримки підприємництва

Найменування Державна організація

«Регіональний фонд підтримки

підприємництва»

Веб-сайт www.rfpp.cn.ua

Основні послуги 

для бізнесу

Інформаційно-консультаційна

підтримка суб’єктів підприємництва

та осіб, що бажають розпочати

власну справу.

Фінансово-кредитна підтримка

найбільш ефективних

інвестиційних проектів МСП за

рахунок коштів обласного бюджету

та повернутих за раніше надані

кредити.

Контактна 

інформація

Адреса,телефон: 

Електронна 

адреса:

14000, м. Чернігів, 

вул. Преображенська, 12.

тел. 067 524 36 65

ел.пошта: http:// fondppcn@ukr.net

Контактна особа В.о. генерального директора –

Фінюк Марія Миколаївна

Найменування Агенція регіонального розвитку

Чернігівської області

Веб-сайт https://ru-

ru.facebook.com/pg/rda.cn.ua/posts/

Основні послуги 

для бізнесу

Сприяння в залученні інвестицій в

регіональну економіку, формування

позитивного іміджу регіону,

сприяння розвитку підприємництва,

в т.ч. в інноваційній та креативній

індустрії, організація заходів з

підтримки регіонального розвитку,

робота над проєктами, а також

розвиток інституційної

спроможності Агенції.

Контактна 

інформація

Адреса,телефон:

Електронна

адреса:

14000, м Чернігів, 

вул. Преображенська, 12

моб. тел. 0957853715

ел.пошта: rdachernihiv@gmail.com

Контактна особа Директор – Дарницька Юлія 

Геннадіївна

http://www.rfpp.cn.ua/

