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Додаток 2 

до обласної Програми розвитку 

малого і середнього підприємництва  

на 2021-2027 роки 

 
Напрями діяльності та заходи Програми розвитку малого і середнього  

підприємництва на 2021-2027 роки 

  
№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 

Зміст заходів Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовний 

обсяг  

фінансування 

(тис.грн) 

Очікуваний 

результат 

1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності та вдосконалення системи надання 

адміністративних послуг 
1.1. Покращення 

регуляторного 

середовища 

1.1.1. Забезпечення передбачуваності, 

прозорості та відкритості реалізації 

державної регуляторної політики в 

області, в тому числі сприяння 

застосуванню розробниками проєктів 

онлайн сервісу для підготовки аналізу 

регуляторного впливу та стандарту 

набору відкритих даних регуляторних 

органів. 

2021-2027 

роки 

 

Департамент 

економічного розвитку 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

Державна організація 

«Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва по 

Чернігівській області», 

Агенція регіонального 

розвитку Чернігівської 

області 

- - Забезпечено 

публічність та 

прозорість 

реалізації 

державної 

регуляторної 

політики. 

Недопущено 

прийняття 

економічно 

недоцільних 

та неефективних 

регуляторних 

актів, зменшено 

втручання 

держави у 

діяльність 

суб’єктів 

підприємництва. 

Підвищено 

законодавчу 

обізнаність 

1.1.2. Ведення та постійна актуалізація 

рубрики «Регуляторна діяльність» на 

веб-сайті облдержадміністрації, зокрема 

реєстру діючих регуляторних актів у 

форматі відкритих даних. 

2021-2027 

роки 

 

- - 

1.1.3. Підтримка ініціатив 

підприємців, спрямованих на перегляд 

чинних та розробку нових регуляторних 

актів. 

2021-2027 

роки 

 

- - 

1.1.4. Організація та проведення 

спеціалізованих семінарів, тренінгів, 

«круглих столів» тощо з питань 

реалізації та практичного застосування 

2021-2027 

роки 

 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 5,0 

2022 р. - 5,0 

2023 р. - 0,0 
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№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 

Зміст заходів Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовний 

обсяг  

фінансування 

(тис.грн) 

Очікуваний 

результат 

норм регуляторного законодавства. ІІ етап:  

2024 р. - 7,0 

2025 р. - 8,0 

2026 р. - 9,0 

2027 р. - 10,0 

розробників 

проєктів 

регуляторних 

актів. 

1.2. Вдосконалення 

системи 

надання 

адміністратив-

них послуг 

1.2.1. Сприяння впровадженню 

надання адміністративних послуг в 

електронному форматі через Єдиний 

державний веб-портал електронних 

послуг Дія. 

2021-2027 

роки 

 

Департамент 

економічного розвитку 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою), Державна 

організація 

«Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва по 

Чернігівській області», 

Агенція регіонального 

розвитку Чернігівської 

області 

- - Підвищено 

ефективність 

роботи ЦНАПів. 

Надано 

кваліфіковані 

консультації при 

зверненні 

суб’єктів 

підприємництва 

щодо отримання 

адміністративних 

послуг. 

Проведено 

моніторинг 

роботи центрів 

надання 

адміністративних 

послуг з метою 

вдосконалення 

їх роботи. 

Забезпечено 

подальший 

розвиток 

системи 

ЦНАПів, на базі 

діючих центрів 

надання 

адміністративни

х послуг. 

1.2.2. Проведення освітньо-

навчальних, інформаційно-

консультаційних заходів, розроблення 

та випуск довідково-інформаційних 

матеріалів щодо надання 

адміністративних послуг. 

2021-2027 

роки 

 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 5,0 

2022 р. - 5,0 

2023 р. - 0,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 7,0 

2025 р. - 8,0 

2026 р. - 9,0 

2027 р. - 10,0 

1.2.3. Організація та проведення  

конкурсу «Кращий центр надання  

адміністративних послуг», «Кращий 

адміністратор». 

2021-2027 

роки 

 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 5,0 

2022 р. - 5,0 

2023 р. - 6,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 7,0 

2025 р. - 8,0 

2026 р. - 9,0 

2027 р. - 10,0 

1.2.4. Здійснення постійного 

моніторингу та висвітлення стану 

роботи центрів надання 

адміністративних послуг. 

2021-2027 

роки 

 

- - 

1.2.5. Сприяння оптимізації мережі 

центрів надання адміністративних 

2021-2027 

роки 

- - 
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№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 

Зміст заходів Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовний 

обсяг  

фінансування 

(тис.грн) 

Очікуваний 

результат 

послуг.   

1.2.6. Інформаційно-консультаційна 

підтримка органів місцевого 

самоврядування по створенню/ 

модернізації ЦНАП та їх участі у 

проєктах подальшої розбудови мережі 

ЦНАП, в тому числі у програмі U-

LEAD з Європою. 

2021-2027 

роки 

 

- - 

1.3. Сприяння 

підвищенню 

ефективності 

діалогу бізнесу 

та влади 

1.3.1. Організація проведення засідань 

консультативно-дорадчих органів 

розвитку підприємництва з метою 

аналізу проблемних питань та 

ініціювання вдосконалення чинної 

нормативно-правової бази. 

2021-2027 

роки 

 

Департамент 

економічного розвитку 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою), Державна 

організація 

«Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва по 

Чернігівській області», 

Агенція регіонального 

розвитку Чернігівської 

області 

- - Підвищено 

результативність 

публічно-

приватного 

партнерства при 

вирішенні 

проблемних 

питань у сфері 

розвитку 

підприємництва. 

Покращено 

бізнес- 

клімат в області. 

Підвищено 

обізнаність 

підприємців  

щодо 

нововведень  у 

сфері 

податкового 

законодавства. 

1.3.2. Вивчення, за участі 

представників бізнесу, питання 

регулювання ставок місцевих податків 

та ініціювання перед органами 

місцевого самоврядування 

впровадження фіскального 

стимулювання розвитку малого та 

середнього підприємництва. 

2021-2027 

роки 

 

- - 

1.3.3. Вивчення, обмін досвідом у 

сфері розвитку підприємництва в інших 

регіонах України та за її межами (участь 

у семінарах, конференціях, форумах 

тощо). 

2021-2027 

роки 

 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. -50,0 

2022 р. - 70,0 

2023 р. – 0,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 90,0 

2025 р. - 90,0 

2026 р. - 100,0 

2027 р. - 100,0 

1.3.4. Проведення освітньо-

навчальних, інформаційно-

консультаційних заходів щодо змін та 

2021-2027 

роки 

 

Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

територіальні 

- - 
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№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 

Зміст заходів Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовний 

обсяг  

фінансування 

(тис.грн) 

Очікуваний 

результат 

доповнень до чинного законодавства у 

сфері господарської діяльності. 

представництва ЦОВВ  

1.3.5. Проведення опитувань серед 

підприємців, для виявлення основних 

перешкод розвитку їх діяльності. 

2021-2027 

роки 

 

Департамент 

економічного розвитку 

облдержадміністрації, 

Державна організація 

«Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва по 

Чернігівській області», 

Агенція регіонального 

розвитку Чернігівської 

області 

- - 

 Усього за напрямом «Впорядкування 

нормативного регулювання підприємницької 

діяльності та вдосконалення системи надання 

адміністративних послуг» 
 

   638,0 у т.ч. 

І етап:   

2021 р. - 65,0 

2022 р. - 85,0 

2023 р. - 6,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 111,0 

2025 р. - 114,0 

2026 р. - 127,0 

2027 р. - 130,0 

 

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 

2.1. 

 

Розширення 

доступу бізнесу 

до фінансово-

кредитних 

ресурсів 

2.1.1. Фінансова підтримка у формі 

часткової компенсації відсоткових 

ставок за кредитами, залученими 

суб’єктами малого і середнього 

підприємництва у банківських 

установах. 

2021-2027 

роки 

 

Департамент 

економічного розвитку 

облдержадміністрації, 

Департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

Державна організація 

«Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва по 

Чернігівській області» 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 100,0 

2022 р. - 100,0 

2023 р. - 0,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 300,0 

2025 р. - 400,0 

2026 р. - 500,0 

2027 р. - 600,0 

Запроваджено та 

діють ефективні, 

фінансово-

кредитні 

механізми для 

підтримки МСП. 

Збільшено 

обсяги наданої 

фінансово-

кредитної 2.1.2. Забезпечення фінансування у 2021-2027 Обласний І етап:   
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№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 

Зміст заходів Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовний 

обсяг  

фінансування 

(тис.грн) 

Очікуваний 

результат 

формі фінансового кредиту найбільш 

ефективних інвестиційних проєктів 

суб’єктів малого і середнього 

підприємництва, в тому числі 

мікрокредитування. 

роки 

 

бюджет  2021 р. - 2000,0 

2022 р. - 2000,0 

2023 р. - 0,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 2000,0 

2025 р. - 5000,0 

2026 р. - 6000,0 

2027 р. - 7000,0 

підтримки 

суб’єктам 

малого та 

середнього 

підприємництва. 

Підвищено 

поінформованість 

суб’єктів 

підприємництва 

та осіб, бажаючих 

відкрити власну 

справу щодо 

можливостей 

фінансово-

кредитної 

підтримки 

підприємницьких 

ініціатив. 

Створено 

передумови для 

відновлення 

діяльності 

бізнесу, що зазнав 

втрат від 

військової агресії 

рф. Створено нові 

робочі місця. 

Кошти, 

повернуті 

за раніше 

наданими 

кредитами 

через ДО 

РФПП по 

Чернігів-

ській 

області 

І етап:   

2021 р. - * 

2022 р. - * 

2023 р. - * 

ІІ етап:  

2024 р. - * 

2025 р. - * 

2026 р. - * 

2027 р. - * 

2.1.3. Напрацювання пропозицій щодо 

співпраці з суб’єктами господарювання, 

які надають фінансову підтримку 

бізнесу, зокрема з Фондом розвитку 

підприємництва, Українським фондом 

стартапів та іншими. 

2021-2027 

роки 

 

- - 

2.1.4. Інформування суб’єктів 

підприємництва про існуючі механізми 

фінансової підтримки бізнесу на 

загальнодержавному та місцевому 

рівнях. 

2021-2027 

роки 

 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 10,0 

2022 р. - 10,0 

2023 р. - 0,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 15,0 

2025 р. - 20,0 

2026 р. - 20,0 

2027 р. - 25,0 

2.1.5. Надання фінансової підтримки 

суб’єктам малого та середнього 

2023-2024 

роки 

Департамент 

економічного розвитку 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2023 р. – 3890,0 
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№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 

Зміст заходів Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовний 

обсяг  

фінансування 

(тис.грн) 

Очікуваний 

результат 

підприємництва на безповоротній 

основі для часткового відшкодування 

витрат на визначення шкоди та обсягу 

збитків, завданих внаслідок знищення 

та пошкодження їх майна у зв’язку із 

збройною агресією російської 

федерації, а також упущеної вигоди від 

неможливості чи перешкод у 

провадженні господарської діяльності. 

облдержадміністрації, 

Державна організація 

«Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва по 

Чернігівській області» 

ІІ етап:  

2024 р. - 2000,0 

 

2.2. Сприяння 

залученню 

міжнародної 

допомоги для 

розвитку 

підприємництва 

2.2.1. Моніторинг, започаткування та 

розширення співпраці з проєктами 

міжнародної технічної допомоги. 

2021-2027 

роки 

 

Департамент 

економічного розвитку 

облдержадміністрації,  

Державна організація 

«Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва по 

Чернігівській області», 

Агенція регіонального 

розвитку Чернігівської 

області 

- - Забезпечено 

співпрацю з 

проєктами 

міжнародної 

технічної 

допомоги, 

надано 

методичну 

допомогу 

суб’єктам МСП 

щодо 

можливостей 

участі у 

програмах 

Європейського 

Союзу 

 

2.2.2. Підвищення поінформованості 

бізнес-середовища про можливості 

участі у програмах та проєктах ЄС щодо 

підтримки підприємництва, зокрема 

COSME та EEN. 

2021-2027 

роки 

 

- - 

2.2.3. Надання методичної,  

консультативної та менторської 

підтримки підприємцям, їх громадським 

об’єднанням щодо залучення 

міжнародної технічної допомоги, 

зокрема використання можливостей 

грантових програм для стартапів, 

написання грантових заявок. 

2021-2027 

роки 

 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 20,0 

2022 р. - 20,0 

2023 р. - 0,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 25,0 

2025 р. - 30,0 

2026 р. - 30,0 

2027 р. - 40,0 

 Усього за напрямом «Фінансово-кредитна 

та інвестиційна підтримка»  

     32155,0 у т.ч. 

І етап:   

2021 р. - 2130,0 

2022 р. - 2130,0 

2023 р. - 3890,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 4340,0 

2025 р. - 5450,0 
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№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 

Зміст заходів Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовний 

обсяг  

фінансування 

(тис.грн) 

Очікуваний 

результат 

2026 р. - 6550,0 

2027 р. - 7665,0 

3. Інформаційна та консультаційна підтримка 

3.1. Підвищення 

рівня  

інформаційного 

забезпечення та 

фінансової 

грамотності 

суб'єктів  

підприємниць-

кої діяльності 

3.1.1. Постійне висвітлення на веб-

сайті облдержадміністрації інформації 

для підприємців про актуальні питання 

започаткування та ведення бізнесу. 

2021-2027 

роки 

 

Департамент 

економічного розвитку 

облдержадміністрації,  

Державна організація 

«Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва по 

Чернігівській області», 

Агенція регіонального 

розвитку Чернігівської 

області 

- - Підвищено 

обізнаність 

суб’єктів 

підприємництва 

та осіб, 

бажаючих 

відкрити власну 

справу в 

питаннях 

ведення 

господарської 

діяльності, 

правової основи 

підприємництва, 

маркетингових 

досліджень, 

фінансів, бізнес-

планування 

тощо. 

3.1.2. Проведення тематичних 

консультацій і практикумів з питань 

підприємницької діяльності, зокрема 

«Днів юридичної допомоги». 

2021-2027 

роки 

 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 25,0 

2022 р. - 30,0 

2023 р. - 0,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 35,0 

2025 р. - 40,0 

2026 р. - 40,0 

2027 р. - 45,0 

3.1.3. Виготовлення необхідної 

промоційної продукції: довідників,  

буклетів, посібників, каталогів тощо з 

питань розвитку підприємництва 

регіону, зокрема, щодо успішно 

реалізованих бізнес-проєктів за рахунок 

надання фінансової підтримки. 

2021-2027 

роки 

 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 70,0 

2022 р. - 70,0 

2023 р. - 0,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 75,0 

2025 р. - 85,0 

2026 р. - 85,0 

2027 р. - 95,0 

  3.1.4. Замовлення статистичної 

інформації в регіональних органах 

державної статистики з питань розвитку 

малого та середнього підприємництва 

для її поширення при проведенні 

навчальних заходів для підприємців. 

2023-2027 

роки 

 

Департамент 

економічного розвитку 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 0,0 

2022 р. - 0,0 

2023 р. - 3,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 5,0 

2025 р. - 5,0 

2026 р. - 5,0 

2027 р. - 5,0 
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№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 

Зміст заходів Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовний 

обсяг  

фінансування 

(тис.грн) 

Очікуваний 

результат 

3.2. Сприяння 

покращенню 

кадрового 

забезпечення 

МСП. 

Популяризація 

підприємниць-

кої культури та 

розвиток 

підприємниць-

ких навичок 

3.2.1. Організація та проведення  

семінарів, тренінгів, мітапів, воркшопів 

тощо, а також зустрічей з бізнес-

тренерами та підприємцями, що дають 

теоретичний та практичний 

інструментарій з впровадження новітніх 

бізнес-практик. 

2021-2027 

роки 

 

Департамент 

економічного розвитку 

облдержадміністрації,  

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації, 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

Державна організація 

«Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва по 

Чернігівській області», 

вищі навчальні заклади 

області, Агенція 

регіонального розвитку 

Чернігівської області 

 І етап:   

2021 р. - 50,0 

2022 р. - 60,0 

2023 р. - 20,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 80,0 

2025 р. - 90,0 

2026 р. - 100,0 

2027 р. - 110,0 

Проведено 

освітні заходи 

для підприємців 

та осіб, що 

бажають 

розпочати 

власну справу. 

Підготовлено 

цикл 

телерадіопередач. 

Виготовлено 

друковану 

продукцію з 

питань розвитку 

підприємництва. 

Проведено  

Місячник 

підтримки 

підприємництва 

та заходи щодо 

відзначення 

професійних 

свят суб’єктів 

малого та 

середнього 

підприємництва 

3.2.2. Розвиток партнерства між 

бізнесом та освітніми закладами, 

зокрема, щодо проходження виробничої 

практики учнів, студентів на 

підприємствах регіону з можливістю їх 

подальшого працевлаштування. 

2021-2027 

роки 

 

- - 

3.2.3. Підготовка телерадіопередач з 

питань ведення та започаткування 

власної справи. 

2021-2027 

роки 

 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 40,0 

2022 р. - 40,0 

2023 р. - 0,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 45,0 

2025 р. - 50,0 

2026 р. - 50,0 

2027 р. - 60,0 

3.2.4. Організація та проведення 

масових заходів до Європейського 

тижня малого і середнього 

підприємництва, Місячника підтримки 

підприємництва, Дня підприємця, 

Бізнес-фестивалю тощо. 

2021-2027 

роки 

 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 80,0 

2022 р. - 90,0 

2023 р. - 20,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 100,0 

2025 р. - 110,0 

2026 р. - 120,0 

2027 р. - 130,0 

3.2.5. Організація та проведення 2021-2027 Обласний І етап:   
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№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 

Зміст заходів Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовний 

обсяг  

фінансування 

(тис.грн) 

Очікуваний 

результат 

заходів святкування з нагоди 

відзначення традиційних професійних 

свят суб’єктів малого та середнього 

підприємництва різних галузей. 

роки 

 

бюджет 2021 р. - 10,0 

2022 р. - 10,0 

2023 р. - 15,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 15,0 

2025 р. - 20,0 

2026 р. - 20,0 

2027 р. - 25,0 

3.3. Підтримка та 

розвиток 

молодіжного 

підприємниц-

тва 

3.3.1. Проведення «Молодіжної школи 

бізнесу». 

2021-2027 

роки 

 

Департамент 

економічного розвитку 

облдержадміністрації,  

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації, 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

Державна організація 

«Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва по 

Чернігівській області», 

вищі навчальні заклади 

області, Агенція 

регіонального розвитку 

Чернігівської області 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 40,0 

2022 р. - 50,0 

2023 р. - 10,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 70,0 

2025 р. - 80,0 

2026 р. - 90,0 

2027 р. - 100,0 

Створено    

сприятливі    

умови для   

розвитку  

підприємництва  

серед  молоді,  

реалізації її   

підприємницько

го  

потенціалу 3.3.2. Методичне, організаційне та 

інформаційне забезпечення розвитку 

молодіжного підприємництва, зокрема  

проведення тренінгів, семінарів, 

практикумів, «круглих столів» тощо з 

питань підприємницької діяльності для 

молоді. 

2021-2027 

роки 

 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 40,0 

2022 р. - 50,0 

2023 р. - 0,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 70,0 

2025 р. - 80,0 

2026 р. - 90,0 

2027 р. - 100,0 

3.3.3. Проведення заходів, на яких 

студенти ВНЗ матимуть змогу 

ознайомитись із кращими практиками 

ведення бізнесу. 

2021-2027 

роки 

 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 5,0 

2022 р. - 5,0 

2023 р. - 0,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 7,0 

2025 р. - 8,0 

2026 р. - 9,0 
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№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 

Зміст заходів Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовний 

обсяг  

фінансування 

(тис.грн) 

Очікуваний 

результат 

2027 р. - 10,0 

3.4. Сприяння 

розвитку 

жіночих ділових 

ініціатив і 

підприємництва 

3.4.1. Проведення щорічного обласного 

ярмарку «Що може жінка». 

Проведення обласного, міських, 

районних та в громадах щорічних 

конкурсів «Жінка року». 

2021-2027 

роки 

 

Департамент 

економічного розвитку 

облдержадміністрації,  

Державна організація 

«Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва по 

Чернігівській області», 

громадські об’єднання, 

що представляють 

інтереси суб’єктів 

малого і середнього 

бізнесу. 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 30,0 

2022 р. - 40,0 

2023 р. - 0,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 50,0 

2025 р. - 50,0 

2026 р. - 60,0 

2027 р. - 60,0 

Створено 

сприятливі 

умови для 

розвитку 

жіночих 

підприємницьки

х ініціатив. 

Забезпечено 

проведення 

щорічно 

обласного 

ярмарку «Що 

може жінка» та 

обласного 

«Форуму 

ділових та 

професійних 

жінок» 

3.4.2. Проведення обласного «Форуму 

ділових та професійних жінок» 

2021-2027 

роки 

 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 30,0 

2022 р. - 40,0 

2023 р. - 0,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 50,0 

2025 р. - 50,0 

2026 р. - 60,0 

2027 р. - 60,0 

3.4.3. Популяризація історій жінок, які 

успішно розвивають власну справу 

шляхом проведення різноманітних 

заходів, виготовлення промоційної 

продукції. 

2021-2027 

роки 

 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 10,0 

2022 р. - 10,0 

2023 р. - 0,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 20,0 

2025 р. - 30,0 

2026 р. - 40,0 

2027 р. - 50,0 

3.5. Сприяння  

розвитку 

підприємництва 

у сільській 

місцевості 

3.5.1. Проведення семінарів для жителів 

сільської місцевості з питань здійснення 

підприємницької діяльності на селі, в т.ч. 

розвитку «зеленого туризму» на 

прикладі успішно функціонуючих 

суб’єктів підприємництва. 

2021-2027 

роки 

 

Департамент 

економічного розвитку 

облдержадміністрації,  

Державна організація 

«Регіональний фонд 

підтримки 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 30,0 

2022 р. - 30,0 

2023 р. - 0,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 35,0 

Проведено цикл 

навчальних 

семінарів для 

жителів 

сільської 

місцевості, які 
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№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 

Зміст заходів Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовний 

обсяг  

фінансування 

(тис.грн) 

Очікуваний 

результат 

підприємництва по 

Чернігівській області», 

Агенція регіонального 

розвитку Чернігівської 

області, Департамент 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації 

2025 р. - 40,0 

2026 р. - 40,0 

2027 р. - 45,0 

мають бажання 

розширити 

бізнес або  

розпочати 

власну справу. 

3.6. Розширення 

сфери 

застосування 

праці та 

стимулювання 

зацікавленості 

роботодавців у 

створенні 

нових робочих 

місць 

3.6.1. Стимулювання створення нових 

робочих місць роботодавцями, що 

створюватимуть такі робочі місця для 

працевлаштування на них безробітних 

осіб, які мають додаткові гарантії у 

сприянні працевлаштуванню, або для 

працевлаштування безробітних осіб до 

суб’єктів малого підприємництва в 

пріоритетних видах економічної 

діяльності не менше ніж на два роки, 

шляхом компенсації протягом першого 

року фактичних витрат у розмірі 

єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування за 

відповідну особу. 

2021-2027 

роки 

 

Обласний центр 

зайнятості з філіями 

та Чернігівський 

міський центр 

зайнятості 

 

Фонд 

загально- 

обов’язковог

о державного 

соціального 

страхування  

України на 

випадок 

безробіття 

** 

Здійснено 

компенсацію 

витрат у розмірі 

єдиного внеску 

на 

загальнообов’язк

ове державне 

соціальне 

страхування 

роботодавцям, 

які 

працевлаштувал

и безробітних 

осіб. 

3.7. Сприяння 

продуктивній 

зайнятості 

населення, 

спрямованій на 

підвищення 

його рівня 

життя, 

соціальний 

захист 

3.7.1. Проведення професійного 

консультування безробітних, в тому 

числі з використанням психо-

діагностичних методик щодо визначення 

можливостей їх діяльності у сфері 

підприємництва, самостійної зайнятості, 

навчання основам підприємницької 

діяльності, надання правової, фінансової 

і організаційної підтримки під час 

започаткування ними власної справи. 

2021-2027 

роки 

 

Обласний центр 

зайнятості з філіями 

та Чернігівський 

міський центр 

зайнятості 

 

Фонд 

загально- 

обов’язкового 

державного 

соціального 

страхування  

України на 

випадок 

безробіття 

** 

Поширено 

інформацію 

щодо питань 

започаткування 

та успішного 

ведення бізнесу. 

Надано 

індивідуальні 

консультації 

особам, які 
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№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 

Зміст заходів Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовний 

обсяг  

фінансування 

(тис.грн) 

Очікуваний 

результат 

зареєстрованих 

безробітних 

3.7.2. Сприяння працевлаштуванню 

безробітних громадян, у тому числі 

шляхом виплати одноразово усієї 

належної їм допомоги по безробіттю у 

разі їх бажання започаткувати власну 

справу, чому передуватиме відповідне 

навчання  основам підприємницької 

діяльності та захист бізнес-планів. 

2021-2027 

роки 

 

Фонд 

загально- 

обов’язкового 

державного 

соціального 

страхування  

України на 

випадок 

безробіття 

** 

виявили 

бажання 

започаткувати 

власну справу 

щодо вибору 

бізнес-ідеї, 

складання 

бізнес-плану 

тощо. 

Проведено 

навчання 

основам 

підприємницької 

діяльності.  

3.8. Підтримка 

місцевих 

підприємниць-

ких ініціатив 

3.8.1. Проведення інкубаційних, 

акселераційних програм розвитку 

підприємницької діяльності. 

2021-2027 

роки 

 

Департамент 

економічного розвитку 

облдержадміністрації, 

Державна організація 

«Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва по 

Чернігівській області», 

Агенція регіонального 

розвитку Чернігівської 

області, Центр 

підтримки 

підприємництва, 

інновацій та стартапів 

на базі Агенції 

регіонального розвитку 

Чернігівської області, 

громадські об’єднання, 

що представляють 

інтереси суб’єктів 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 100,0 

2022 р. - 120,0 

2023 р. - 100,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 200,0 

2025 р. - 250,0 

2026 р. - 300,0 

2027 р. - 400,0 

Підвищено 

рівень 

поінформованос

ті та обізнаності 

заінтересованих 

осіб та 

мешканців 

регіону щодо 

підприємницької 

діяльності. 

Створено умови 

для прискорення 

розвитку малого 

та середнього 

бізнесу в регіоні. 

Забезпечено 

ведення сторінок 

в соціальних 

мережах, 

Telegram-каналу 

3.8.2. Проведення конкурсів кращих 

стартапів, бізнес-планів, бізнес-ідей 

тощо. 

2021-2027 

роки 

 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 100,0 

2022 р. - 120,0 

2023 р. - 0,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 200,0 

2025 р. - 250,0 

2026 р. - 300,0 

2027 р. - 400,0 

3.8.3. Організація проведення 

інформаційно-консультаційних, 

2021-2027 

роки 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 20,0 
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№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 

Зміст заходів Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовний 

обсяг  

фінансування 

(тис.грн) 

Очікуваний 

результат 

навчальних заходів для підприємців 

області за участі міжнародних, 

міжрегіональних та регіональних 

експертів, менторів, бізнес-тренерів, 

бізнес-янголів тощо. 

 малого і середнього 

бізнесу. 

2022 р. - 30,0 

2023 р. - 0,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 50,0 

2025 р. - 60,0 

2026 р. - 70,0 

2027 р. - 80,0 

тощо 

3.8.4. Поширення інформації про діючі 

та нові он-лайн інструменти, у тому 

числі про можливості консалтингової 

платформи «Дія» та дистанційної 

платформи доступу до інноваційних та 

цифрових інструментів ведення бізнесу з 

компонентами взаємного навчання і 

обміну досвідом (peer to peer case 

learning). 

2021-2027 

роки 

 

- - 

  3.8.5. Надання онлайн-консультацій, 

зокрема ведення сторінок в соціальних 

мережах, Telegram-каналу тощо для 

інформування підприємців та 

зацікавлених осіб щодо започаткування, 

розвитку бізнесу. 

2021-2027 

роки 

 

- - 

3.8.6. Проведення бізнес-конференцій, 

бізнес-сніданків, зустрічей тощо з 

актуальних питань розвитку 

підприємництва та регіону в цілому. 

2021-2027 

роки 

 

Департамент 

економічного розвитку 

облдержадміністрації, 

Державна організація 

«Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва по 

Чернігівській області», 

Агенція регіонального 

розвитку Чернігівської 

області 

Центр підтримки 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 80,0 

2022 р. - 90,0 

2023 р. - 0,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 100,0 

2025 р. - 110,0 

2026 р. - 120,0 

2027 р. - 130,0 
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№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 

Зміст заходів Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовний 

обсяг  

фінансування 

(тис.грн) 

Очікуваний 

результат 

підприємництва, 

інновацій та стартапів 

на базі Агенції 

регіонального розвитку 

Чернігівської області  

3.9. Підвищення 

соціальної 

відповідально-

сті та розвиток 

соціального 

підприємництва 

3.9.1. Проведення інформаційно-

консультаційних, навчальних заходів 

щодо можливостей започаткування та 

розвитку соціального підприємництва, 

розвитку «зеленої економіки» на 

території області, зокрема проведення 

тренінгів, бізнес-семінарів, обміну 

досвідом тощо. 

2021-2027 

роки 

 

Департамент 

економічного розвитку 

облдержадміністрації, 

Державна організація 

«Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва по 

Чернігівській області», 

Агенція регіонального 

розвитку Чернігівської 

області, громадські 

об’єднання, що 

представляють інтереси 

суб’єктів малого і 

середнього бізнесу 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 20,0 

2022 р. - 30,0 

2023 р. - 0,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 40,0 

2025 р. - 40,0 

2026 р. - 50,0 

2027 р. - 50,0 

Проведено 

інформаційні 

заходи для 

місцевого 

бізнесу з 

популяризації 

соціального 

підприємництва  

 Усього за напрямом «Інформаційна та 

консультаційна підтримка» 

   8162,0 у т.ч. 

І етап:   

2021 р. - 780,0 

2022 р. - 915,0 

2023 р. - 168,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 1247,0 

2025 р. - 1448,0 

2026 р. - 1649,0 

2027 р. - 1955,0 

 

4. Розвиток регіональної інфраструктури підтримки підприємництва 

4.1. Створення 

сприятливих 

умов для 

4.1.1. Проведення заходів спільно з 

Центром підтримки підприємництва, 

інновацій та стартапів, який створений 

2021-2027 

роки 

 

Департамент 

економічного розвитку  

облдержадміністрації, 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 100,0 

2022 р. - 110,0 

Забезпечено 

якісне 

функціонування 
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№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 

Зміст заходів Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовний 

обсяг  

фінансування 

(тис.грн) 

Очікуваний 

результат 

розвитку 

малого і 

середнього 

бізнесу, 

зростання 

його 

інвестиційної 

та 

інноваційної 

активності, 

підвищення 

рівня 

конкуренто-

спроможності 

регіону 

на базі Агенції регіонального розвитку 

Чернігівської області та забезпечення  

функціонування його  локацій:  бізнес-

інкубатора, бізнес-акселератора, 

коворкінг-зони, «Вікна підприємця», 

інноваційної лабораторії-майстерні 

тощо.  

Державна організація 

«Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва по 

Чернігівській області», 

Агенція регіонального 

розвитку Чернігівської 

області, 

Центр підтримки 

підприємництва, 

інновацій та стартапів 

на базі Агенції 

регіонального розвитку 

Чернігівської області  

2023 р. - 0,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 140,0 

2025 р. - 160,0 

2026 р. - 170,0 

2027 р. - 200,0 

інституцій 

підтримки 

підприємництва, 

розвитку 

інновацій та 

залучення 

інвестицій. 

Підвищено 

рівень 

спроможності 

громад у сфері 

економічного 

розвитку. 

Поінформовано 

бізнес про 

можливості для 

його розвитку та 

вдосконалення. 

Підвищено 

ефективність 

функціонування 

галузі 

інформаційних 

технологій в 

регіоні. 

4.1.2. Сприяння розвитку інноваційно-

спрямованих галузей, визначених 

відповідно до Стратегії сталого розвитку 

Чернігівської області на період до 2027 

року смарт-спеціалізацією області, 

підтримка інноваційних стартапів тощо. 

2021-2027 

роки 

 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 20,0 

2022 р. - 25,0 

2023 р. - 0,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 35,0 

2025 р. - 40,0 

2026 р. - 45,0 

2027 р. - 50,0 

4.1.3. Надання фінансової, матеріальної 

та іншої підтримки діяльності Агенції 

регіонального розвитку Чернігівської 

області для реалізації цілей та завдань 

Стратегії сталого розвитку 

Чернігівської області на період до 2027 

року.  

2021-2027 

роки 

 

Обласний 

бюджет 

І етап:   

2021 р. - 1200,0 

2022 р. - 1300,0 

2023 р. - 1900,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 1500,0 

2025 р. - 1600,0 

2026 р. - 1700,0 

2027 р. - 1800,0 

4.2. Налагодження 

взаємодії 

об’єктів 

інфраструктури 

підтримки 

бізнесу 

4.2.1. Координація діяльності об’єктів 

інфраструктури підтримки 

підприємництва, зокрема  

інформаційних пунктів підтримки 

підприємництва при ЦНАПах області, 

консалтингових зон тощо. 

2021-2027 

роки 

 

Департамент 

економічного розвитку 

облдержадміністрації,  

 

Державна організація 

«Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва по 

Чернігівській області», 

- - Здійснено 

координацію 

взаємодії всіх 

елементів 

інфраструктури 

підтримки МСП. 

Створено 

сприятливі 

умови для 

4.2.2. Актуалізація та оприлюднення 

презентаційних матеріалів щодо 

діяльності інституцій, які забезпечують 

2021-2027 

роки 

 

- - 
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№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 

Зміст заходів Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовний 

обсяг  

фінансування 

(тис.грн) 

Очікуваний 

результат 

підтримку малого та середнього бізнесу 

в області в т.ч. через онлайн базу «Дія». 

Агенція регіонального 

розвитку Чернігівської 

області 

розвитку  

підприємництва 

в регіоні.  

 Усього за напрямом «Розвиток регіональної 

інфраструктури підтримки підприємництва» 

   12095,0  у т.ч. 

І етап:   

2021 р. - 1320,0 

2022 р. - 1435,0 

2023 р. - 1900,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 1675 ,0 

2025 р. - 1800,0 

2026 р. - 1915,0 

2027 р. - 2050,0 

 

 Всього:    53050,0 у т.ч. 
І етап:   

2021 р. - 4295,0 

2022 р. - 4565,0 

2023 р. - 5964,0 

ІІ етап:  

2024 р. - 7373,0 

2025 р. - 8812,0 

2026 р. - 10241,0 

2027 р. - 11800,0 

 

* - за окремим розрахунком, по мірі повернення коштів за раніше наданими кредитами через ДО РФПП по Чернігівській області 

**-  обсяг коштів буде затверджуватись за окремою бюджетною програмою Державним центром зайнятості та Правлінням Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття 

 

 

Директор Департаменту економічного розвитку 

обласної державної адміністрації                                                                                                           Олександра ХОМИК 


