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Нормативно правові документи що врегульовують 
сферу МСП 

СУЧАСНІ ПРІОРІТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Закон України «Про 
Національну програму 

сприяння розвитку малого 
підприємництва в Україні» 
(від 10.06.2012 №2157-ІІІ зі 

змінами) 

Стратегія розвитку 
малого і середнього  
підприємництва в 

Україні до 2020 року  
( розпорядженням КМУ 
№504-р від 24.05.2017) План заходів з її  

реалізації та 
необхідності вирішення 

місцевих пріоритетів 
щодо розвитку 

територій, населених 
пунктів ОТГ 

Методичні рекомендації 
щодо формування і 

реалізації регіональних та 
місцевих програм 

розвитку МСП ( наказ 
Державної регуляторної  

служби України від 
18.09.2018 №44)  



Заходи щодо розвитку і 
підтримки МСП 

Створення веб-порталу для 
розміщення інформації про 

провадження господарської 
діяльності на всіх етапах 

господарювання  

 

Забезпечення сприятливо середовища 

Популяризація підприємництва  

Демонстрація успішних бізнес 
проектів, поширення 
 інформаційних, довідкових  
матеріалів , проведення  
форумів, семінарів, конференцій  

 

Модернізація інфраструктури і підтримки МСП  

Проведення просвітницької роботи  
з популяризації СГ кооперацій серед 
сільського населення інформаційно 

 

Сприяння екологізації МСП 

Підвищення поінформованості 
суб'єктів МСП про переваги 
екологізації підприємницької 
діяльності 



Структура місцевих програм 
розвитку МСП 

1 Характеристика програми 

2 
Стан і аналіз проблем МСП в регіоні 

3 Мета Програми 

5 

4 Заходи програми щодо підтримки МСП 

Очікувані показники ефективності 
реалізації заходів програми 

6 Моніторинг та контроль за реалізацією 
заходів програми 

Паспорт програми (виконавці заходів, 
обсяги і джерела фінансування) 

Стан розвитку МСП, визначення 
диспропорцій в розвитку територій, 
проблем, які можна розв’язати  за участю 
МСП 

Створення сприятливих умов для 
розвитку МСП, підвищення економічних 
показників розвитку регіону 
 

Фінансова-кредитна, матеріально-технічна, 
інформаційно-маркетингова та ресурсна 
підтримка  

Збільшення кількості МСП та  об’єктів 
інфраструктури їх підтримки, створених нових 
робочих місць 

Обсяг витрачених коштів на виконання заходів 
Програми, виконання запланованих показників 
розвитку МСП  



СФЕРИ ПОШИРЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В 
МАЛИХ  МІСТАХ ТА НА СЕЛІ  

Розвиток сільського 
(«зеленого») туризму 

 

Створення кластерів що 
спеціалізуються на туризмі, 

виробництві сувенірів та 
текстильної продукції  

Територіальні кластери 
екологічного профілю з 

об'єднанням с/г 
виробників та 

підприємств харчової 
промисловості 

Виготовлення 
сувенірної 
продукції, 

лозоплетіння, 
різьблення по 

дереву, ткацтво, 
виготовлення 

гончарних виробів  

Розвиток соціально 
побутової сфери 

(транспортні 
перевезення, 

облаштування 
торгівельних 

майданчиків, міні-
кафе, швейних та 

ремонтних 
майстерень) 



1 
У т.ч. фінансово-кредитна підтримка 

2018 р. 2017 р. 

0,6 
млн.грн. 

млн.грн. 

0,8 

2018 р. 

1,7 
млн.грн. 

2017 р. 

млн. грн. 

Загальний обсяг фінансування 

рази у 2  

Програма розвитку малого та 
середнього підприємництва 
на 2017-2020 рр. 

1,9 
млн. грн. 

2018 р. 

Загальний обсяг фінансування 

районів 
20 

5 міст 2 ОТГ 
Омельницька, 
Михайлівська 



Департамент економічного 
розвитку, торгівлі та залучення 
інвестицій Полтавської 
облдержадміністрації ДЯКУЮ  

ЗА УВАГУ! 


