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1. Загальна характеристика Комплексної програми розвитку малого і    

    середнього підприємництва у Вижницькому районі на 2019-2021 роки  
1. Загальна характеристика району: 

Площа території ( км2)  897, що становить 11,0% від території Чернівецької області 

Кількість населення 

 (тис.осіб) 

Чисельність наявного населення 

станом на 01.10.2018 року – 55,5 тис.осіб (сільське – 38,3 

тис.осіб, міське – 17,2 тис. осіб) 

Специфіка Аграрно-промислова 
2. Ініціатор розроблення  Програми Вижницька районна державна адміністрація з метою 

виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Стратегії розвитку малого та середнього 

підприємництва в Україні на період до 2020 року» від 

24.05.2017 року № 504-р та розпорядження обласної 

державної адміністрації «Про розробку проекту Комплексної 

програми розвитку малого і середнього підприємництва у 

Чернівецькій області на 2019-2020 роки» від 02.07.2018 року 

№ 641-р  

3. Дата, номер і назва розпорядчого 

документу органу виконавчої 

влади про розроблення Програми    

Розпорядження районної державної адміністрації від 

08.08.2018 № 255 «Про розробку проекту Програми розвитку 

малого і середнього підприємництва у Вижницькому районі 

на 2019-2021 роки» 

4. Розробник Програми Відділ економіки та агропромислового розвитку районної  

державної адміністрації 

5.  Співрозробники Програми 

 

Структурні підрозділи районної державної адміністрації; 

Вижницьке управління ГУ ДФС у Чернівецькій області; 

Вижницька філія Чернівецького обласного центру зайнятості; 

Вижницький районний центр захисту підприємців та 

підприємств малого бізнесу. 

6. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ економіки та агропромислового розвитку районної  

державної адміністрації 

7. Учасники Програми Структурні підрозділи районної державної адміністрації; 

Вижницьке управління ГУ ДФС у Чернівецькій області; 

Вижницька філія Чернівецького обласного центру зайнятості; 

Вижницький районний центр захисту підприємців та 

підприємств малого бізнесу; органи місцевого 

самоврядування, суб’єкти підприємницької діяльності. 

8. Терміни реалізації Програми Впродовж 2019-2021 років.  

9. Перелік місцевих бюджетів, які 

приймають участь у виконанні 

програми  

Районний, місцеві бюджети (Мигівський сільський бюджет, 

Лукавецький сільський бюджет, Берегометський селищний 

бюджет). 

10 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього 

(тис.грн.): 

1382,0 

В тому числі бюджетних коштів: 

- з них кошти обласного бюджету  

1292,0 

180,0 

- з них кошти районного бюджету  656,0 

- з них кошти місцевих бюджетів 456,0 

Кошти суб’єктів підприємницької 90,0 
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діяльності 

11 Основні джерела фінансування 

програми 

Районний бюджет 

 

2. Визначення проблеми, на виконання якої спрямована програма. 

Оцінка поточної ситуації 

 

Підвищення ефективності використання економічного потенціалу є 

одним із стратегічних завдань визначених Стратегією розвитку Чернівецької 

області до 2020 року і відповідно програми економічного і соціального 

розвитку Вижницького району. В даному аспекті найбільше невикористаного 

потенціалу має сфера підприємництва району, яка ще донедавна відігравала 

одну з провідних ролей в економіці району, проте в останні роки 

характеризується поступовим зменшенням суб’єктів господарювання. Як 

результат в районі продовжує зменшуватись кількість найманих працівників, 

частка надходжень від сплати єдиного податку, а місцеві бюджети 

характеризуються низькою самодостатністю. Відновлення її розвитку 

дозволить створити нові робочі місця, залучити населення до самозайнятості, 

створити нові альтернативні заняття на селі, підвищити доходи місцевих 

бюджетів. А враховуючи, що підприємці беруть на себе відповідальність та 

ризики ведення підприємницької діяльності, створюють матеріальні й 

нематеріальні блага, які є основою благополуччя країни, є людьми 

ініціативними та активними, збільшення даного прошарку населення 

дозволить, закласти основу для формування класичного європейського 

середнього класу в районі.   

Саме на розвиток та підтримку малого та середнього підприємництва 

Вижницького району і направлена дана програма. З цією метою пропонується 

шляхом спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів підприємництва, громадських організацій та 

об’єднань підприємців, реалізувати систему заходів, зі створення сприятливого 

інвестиційно-інноваційного, інфраструктурно-фінансового та адміністративно-

інформаційного середовища для заснування нових та розвитку діючих суб’єктів 

малого та середнього підприємництва у пріоритетних напрямках економіки.    

       Суб`єкти малого та середнього підприємництва відіграють помітну роль у 

наповненні бюджетів усіх рівнів (з врахуванням населених пунктів Вижницької 

та Вашківецької міських ОТГ). Частка надходжень від даної категорії платників 

податків в загальній сумі надходжень складає – 26%. В наповненні місцевих 

бюджетів сплата єдиного податку складає 14,5% до загальної суми власних 

надходжень. 

На малих та середніх підприємствах району зайнято 5109 осіб, що 

становить 14,2% зайнятого населення району. Кількість найманих працівників у 

суб’єктів господарювання району складає 2858 осіб, з них на підприємствах -

1836 осіб та у фізичні осіб-підприємців 1022 особи. 
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 Середньорічна кількості найманих працівників  

на малих та середніх підприємствах. 

1710

1681

1888

1836
1848

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік

(очікуване)

Середньрічна кількість найманих працівників

 
В сфері підприємництва працює 3254 суб`єкти підприємницької діяльності, 

в тому числі 3057 – фізичних осіб, 197 – малих і середніх підприємств. При 

цьому в районі налічується 85 фермерських господарства.  

Аналізуючи кількість фізичних осіб-підприємців в районі протягом п’яти 

років, починаючи з 2014 року, відслідковується зменшення на 21,7%. 

Кількість юридичних осіб  та фізичних осіб – підприємців 
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Юридичні особи Фізичні особи - приватні підприємці

 
В загальному тенденція реєстрації та ліквідації чисельності фізичних осіб-

підприємців говорить проте, що у сфері торгівлі значних змін щодо зменшення 

не спостерігається. В той же час у лісовій галузі, яка займає левову частку в 

промисловості, відбулося значне зменшення чисельності фізичних осіб-

підприємців, що пояснюється зменшення рубок пов’язаних з веденням лісового 

господарства, зростанням ціни на лісосировину, зменшенням попиту на 

внутрішньому ринку. Крім того в деревообробній галузі кожен з підприємців в 

середньому створював біля 5 робочих місць, на сьогодні це – одна, дві особи. 

За галузевою структурою протягом 9 місяців 2018 року найбільша 

кількість малих і середніх підприємств функціонувало у сфері промисловості – 

35,7%, у сфері торгівлі – 22,8% в галузі транспорту і зв’язку – 3,2%, в 

будівництві 3,3%, в готельно-ресторанному бізнесі – 3,5%, в сільському 

господарстві – 14,3% в інших сферах – 17,2%. 

 

Структура суб’єктів підприємницької діяльності за видами 

економічної діяльності 



 8 

22,8%

35,7%

3,3%

14,3%

17,2%

3,2%
3,5%

Промисловысть Торгівля

Діяльність транспорту і зв'язку Діяльнсть готелів та ресторанів

Будівництво Сільське господарство

Інші сфери

 Обсяг реалізованої продукції (товарів і послуг) підприємствами малого та 

середнього бізнесу склав 497331,4 тис.грн., що становить 42,9% від загального 

обсягу реалізованої продукції всіма суб’єктами господарювання району.  

 На реалізацію заходів протягом дії даної програми в 2017-2018 роках з 

районного бюджету виділено 40,0 тис.грн. З метою популяризація ідей 

підприємництва та поширення позитивного досвіду підприємницької діяльності 

району, а також створення сприятливого інвестиційного клімату у жовтні 2017 

року проведено Міжнародний Фестиваль Гірських Професій, де були 

представлені промисли нашого краю. На зазначені заходи програми 

профінансовано кошти в сумі 30,0 тис.грн. В результаті певну частину 

суб’єктів підприємницької діяльності району, які брали участь у фестивалі, 

запрошено презентувати нашу продукцію за кордоном, зокрема до Франції. У 

2018 році виділено 10,0 тис.грн. на виконання заходів щодо поширення 

позитивного досвіду підприємницької діяльності району, а також просування 

товарів і послуг суб’єктів малого та середнього підприємництва на регіональні 

та зарубіжні ринки. 

З метою удосконалення механізму співпраці влади і бізнесу районною 

державною адміністрацією утворено координаційну раду з питань розвитку 

підприємництва. Крім того на території району діють інституції підтримки 

підприємництва району – це громадські організації такі, як Вижницький 

районний центр захисту підприємців та підприємств малого бізнесу, «Асоціація 

лісозаготівельників та деревообробників Вижницького району», «Спілка 

підприємців – Мілієве». 

Вижницька філія Чернівецького обласного центру зайнятості проводить 

роботу щодо підготовки, перепідготовки навчання кадрів для малого бізнесу, 

проводились семінари з орієнтацією на підприємництво та самозайнятість для 

безробітних та незайнятих громадян. Для безробітних, які вирішили зайнятись 

власним бізнесом в центрі зайнятості організовані консультаційні семінари за 

тематикою: «Від бізнес ідеї до власної справи», «Як розпочати свій бізнес», 

«Організація сільського туризму». 
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З метою створення сприятливих умов для започаткування та ефективного 

впровадження підприємницької діяльності, спрощення процедури видачі 

документів дозвільного характеру суб'єктам підприємництва, підвищення рівня 

підприємницької активності серед сільського населення працює Центр надання 

адміністративних послуг, роботу якого забезпечують 3 адміністратори та 2 

реєстратори, та надається 56 видів адміністративних послуг. Робота Центру є 

важливим кроком влади на зустріч людям у питанні надання якісних послуг та 

спрямована на забезпечення прозорості та відкритості розгляду звернень, 

запровадження сучасних форм надання послуг, що сприяє підвищенню рівня 

якості життя. З початку поточного року зареєстровано 375 осіб, які виявили 

бажання займатись підприємницькою діяльністю, зокрема 369 фізичних осіб-

підприємців та 6 юридичних осіб, проте припинили свою діяльність 381 особа.   
Налагоджена прозора система прийняття регуляторних актів, їх підготовка 

здійснюється з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності” шляхом планування діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів. Відповідно до реєстру в районні державній адміністрації діє 4 

регуляторних акти. Проводиться координаційно-роз’яснювальна робота та навчальні 

семінари щодо правильності ведення регуляторної політики.   Відповідну інформацію 

розміщено на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації. 

З метою залучення потенційного інвестора в районі створена база даних 

про наявність вільних земельних ділянок, виробничих площ, що не 

використовуються, інвестиційних проектів та пропозицій. Інформація 

періодично оновлюється та висвітлюється на офіційному веб-сайті районної 

державної адміністрації, засобах масової інформації. В районі налагоджена 

прозора система продажу земельних ділянок суб’єктам господарської 

діяльності, шляхом проведення земельних аукціонів та оприлюднення 

результатів їх проведення в засобах масової інформації.  
Крім того всі заходи, які вживаються в районі з питань підтримки малого та 

середнього підприємництва, вирішення проблемних питань та реалізації державної 

регуляторної політики постійно висвітлюються районним радіомовленням та друкуються в 

районній газеті «Вижницькі обрії». 

Суб’єкти малого і середнього підприємництва району, у відповідності до 

чинного законодавства, залучаються до участі у державних замовленнях. 

Представники малого та середнього бізнесу постійно беруть участь в конкурсах 

(тендерах) по закупівлі товарів, виробництву продукції, виконанню робіт, 

наданню послуг для потреб району.  

Підприємства малого бізнесу постійно залучаються до ділових зустрічей, 

переговорів, конференцій, семінарів, виставок та ярмарків, які постійно 

проводяться в районі та області. 

 

Визначення проблеми 

 

В той же час, поряд з позитивними напрацюваннями в розвитку малого і 

середнього підприємництва в районі існує ряд проблем, що потребують 

вирішення, як на загальнодержавному, обласному та районному рівні. 

Зокрема аналіз статистичних показників галузі підприємництва за останні 

роки а також сучасних тенденцій в даній сфері показує наявність широкої 

проблематики, наслідком якої є зниження чисельності фізичних осіб 
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підприємців в районі, низький рівень інвестицій, відсутність ефективного 

інноваційного виробництва, скорочення чисельності зайнятих та 

нерозвинутість окремих напрямків підприємницької діяльності.  

Вийти з даної ситуації можна шляхом забезпечення відкриття нових 

суб’єктів господарювання в потенційно прибуткових сферах, переорієнтації та 

модернізації діючих, впровадження нових форм і методів діяльності та 

підвищення рівня конкурентоспроможності галузі.  

Проте успішному розвитку сфери на даний час і в майбутньому заважає 

ряд перешкод - незначна кількість об’єктів інфраструктури підтримки 

підприємництва, особливо у сільській місцевості, брак кваліфікованих кадрів, 

відсутність підприємницької ініціативи на селі, відсутність підприємств 

продукція яких сертифікована та відповідає міжнародним стандартам якості, 

відсутність доступної системи мікрокредитування спеціалізованими 

організаціями, що вцілому формують комплексну проблему галузі, яка полягає 

у відсутності в районі достатньо сприятливих умов та належної комплексної 

інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва. На вирішення 

даної проблеми і направлені заходи даної програми. 

 

SWOT- аналіз  

 розвитку малого і середнього підприємництва Вижницького району. 

 
Сильні сторони Слабкі сторони 

 партнерські відносини між бізнесом та 

владою;  

 потужний потенціал туристичної галузі; 

 наявна інфраструктура для бізнесу; 

 Значна кількість підприємців, які 

швидко адаптуються у нових економічних 

умовах, наявність трудових ресурсів на 

ринку праці; 

 Функціонування центру з надання 

адміністративних послуг, які дозволяють 

проводити реєстраційно-дозвільні 

процедури за принципом організаційної 

єдності (сприяє започаткуванню та веденню 

підприємницької діяльності); 

 наявність вільних сегментів для ведення 

бізнесу; 

 наявність вільних виробничих площ у 

промисловому комплексі; 

 досвід проведення міських ярмарок, 

конкурсів, виставок; 

 зручне транспортне сполучення 

(автомобільна траса, залізниця); 

 наявність природних ресурсів та 

корисних копалин (нафта, газ, мінеральні 

джерела). 

 висока вартість кредитних ресурсів; 

 високий ступінь інфляційних ризиків 

кредитування; 

 нестабільність податкової законодавчої 

бази; 

 наявність тіньового сектору у малому і 

середньому бізнесі; 

  недостатній рівень конкуренто-

спроможності малих та середніх 

підприємств; 

 значна кількість незадіяних виробничих 

площ та обладнання; 

 низький рівень використання місцевих 

корисних копалин, природних, земельних та 

майнових ресурсів, придатних для ведення 

бізнесу; 

 енерго- та ресурсозатратність 

виробництва у зв’язку зі зношеністю 

основних фондів; 

 низький рівень зайнятості на малих 

підприємствах. 

 

Можливості Загрози 

 покращання загального бізнес-клімату в 

Україні; 

 ускладнення суспільно-політичної 

ситуації в країні та, як наслідок, зниження 
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 збереження дії спрощеної системи 

оподаткування; 

 можливі позитивні зміни у 

законодавстві, подальше скорочення видів 

діяльності, що підлягають ліцензуванню, 

кількості необхідних дозволів для 

започаткування бізнесу, оптимізація 

кількості контролюючих органів; 

 впровадження державної політики 

залучення інвестицій; 

 надання суб’єктам малого і середнього 

підприємництва податкових стимулів; 

 державна підтримка розвитку 

інфраструктури для бізнесу; 

 системні дії влади, спрямовані на 

підтримку малого та середнього бізнесу; 

 розвиток туризму (історична та 

культурна спадщина). 

рівня інвестиційної привабливості, зокрема 

іноземних інвесторів; 

 недосконалість та нестабільність 

законодавства, можливість негативних його 

змін; 

 збільшення фінансового навантаження 

на суб’єктів господарювання; 

 відсутність дієвого захисту вітчизняного 

виробника від недобросовісної конкуренції; 

 низька активність малого бізнесу в 

інноваційних процесах; 

 невпевненість суб’єктів малого і 

середнього бізнесу у стабільності умов 

ведення бізнесу; 

 підвищення вартості паливно-мастильних 

матеріалів (і, як наслідок, комунальних 

послуг та витрат на транспортування) та 

енергоносіїв. 

 

 

3. Мета Комплексної Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Вижницькому районі на 2019-2021 роки. 

 

Головною метою Програми є забезпечення стабільних умов для 

подальшого розвитку малого і середнього підприємництва, насамперед, в 

пріоритетних напрямах економіки району, створення сприятливих умов для 

ефективної їх роботи, підвищення ролі малого та середнього підприємництва у 

розв’язанні соціально-економічних проблем розвитку району шляхом 

консолідування зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування, 

суб’єктів малого та середнього підприємництва, об’єднань і спілок підприємців. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів роз’яснення проблеми 

 

Поточний стан та проблеми розвитку малого та середнього бізнесу в 

районі свідчать про те, що подальший самостійний розвиток ситуації без 

активного та дієвого втручання органів влади може привести до занепаду 

даного сектора економіки з відповідним загостренням економічних проблем та 

посиленням соціальної напруги. В такому випадку, враховуючи високу вартість 

інструментів кредитування нових суб’єктів господарювання, недостатній рівень 

знань про сучасні технології маркетингу та виробництва, продовження 

діяльності в перенасичених учасниками сферах, відбудеться подальше 

зниження чисельності фізичних осіб підприємців, зростання безробіття, 

зниження доходів бюджетів, зниження привабливості перспективності району 

для проживання молоді, скорочення економічного потенціалу району. 

Самостійний вихід галузі із даної кризи загрожує затягнутися на значний 

період часу, оскільки наразі в більшості дрібних підприємців відсутні знання та 

фінансові ресурси для модернізації діючого виробництва чи перекваліфікацію в 

іншу діяльність, а входження в галузь нових учасників стримуватиметься 

відсутністю доступного стартового капіталу. 
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Не розглядається в якості потенційного інструменту активізації галузі і 

залучення іноземних інвестицій, оскільки закордонним інвесторам малоцікава 

дана сфера.  

Початок  відновлення кредитування, та запуск спеціалізованих кредитних 

програм для розвитку малого бізнесу з боку діючих банків, є потенційно тими 

факторами, що забезпечать інтенсивний розвиток сфери. Але на даному етапі, у 

зв’язку із значними відсотковими ставками та витратами на обслуговування, 

дане джерело капіталу для започаткування чи розвитку бізнесу є 

малодоступним для початківців та надто дороговартісним для виснажених 

попередніми кризовими роками діючих суб’єктів господарювання. І 

враховуючи прогнозовані темпи інфляції та облікову ставку НБУ, значного 

здешевлення кредитних коштів в найближчий час не прогнозується. 

Недоцільно в даних умовах буде застосовувати і пряме фінансування 

бізнес-проектів з місцевих бюджетів. Адже це потребує значних витрат коштів, 

може спровокувати корупційні ризики та головне не може забезпечити 

підтримку широким масам підприємців. 

Набагато ефективнішим в поточних умовах розглядається інструмент 

здешевлення існуючих банківських кредитів через часткове відшкодування їх 

вартості. Це дозволить охопити більшу аудиторію підприємців допомогою, 

забезпечить у них формування принципів роботи в ринкових умовах та 

усвідомлення ризиків, більш ефективного використання коштів. В комплексі з 

іншими заходами програми це може дати суттєвий імпульс для розвитку даної 

галузі.  

Таким чином, враховуючи вищесказане, єдиним прийнятним варіантом, 

що дозволить вже в найближчий час почати вирішення основних проблем 

сфери підприємництва та повернення її на шлях розвитку є прийняття даної 

програми та здійснення фінансування її заходів з фінансової, інформаційної, 

маркетингової, методичної підтримки малих суб’єктів господарювання. 

Виконання заходів програми щодо забезпечення розвитку підприємництва 

допоможе вирішенню соціально-політичних завдань,  формуванню широкого 

прошарку дрібних власників (середнього класу), який є основою соціально-

економічних реформ, гарантом політичної стабільності та демократичного 

розвитку суспільства, і, відповідно, послаблення тенденції до соціальної 

диференціації населення. 

 

5. Завдання програми та результативні показники 

 

Головні завдання Програми спрямовані на розвиток і підтримку малого і 

середнього підприємництва, створення таких правових, організаційно–

економічних умов для формування механізму регулювання та координації, які б 

сприяли: 

- максимальному поєднанню інтересів суб’єктів підприємницької 

діяльності та відповідних адміністративно–територіальних одиниць, 

впровадженню ефективного державного регулювання у сфері підприємництва;  

- використанню місцевих особливостей і вигідного географічного 

положення, природно–ресурсного потенціалу, спрощення доступу суб'єктів 

підприємництва до фінансових та матеріальних ресурсів;  
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- стимулюванню підприємницької ініціативи за рахунок власних 

фінансових, майнових, трудових, інтелектуальних ресурсів району; 

- створенню умов для активізації інвестиційно-інноваційної діяльності 

малого підприємництва; 

- забезпеченню продуктивної зайнятості населення шляхом створення 

нових робочих місць, самозайнятості; 

- удосконаленню ресурсного та інформаційного забезпечення суб'єктів 

підприємництва; 

- подальше зниження адміністративних бар’єрів та спрощення процедур 

надання адміністративних послуг підприємцям, сприяння організації надання 

затребуваних серед підприємців послуг в сільських радах на місцях; 

- удосконаленню інфраструктури підтримки малого і середнього 

підприємництва на районному рівні;  

- забезпеченню сфери підприємництва кваліфікованими кадрами; 

- підвищенню рівня підприємницької ініціативи серед населення та 

молоді; 

- розвитку „зеленого” туризму; 

- розвитку кооперації у найбільш затребуваних видах економічної 

діяльності ; 

- наповненню державного і місцевих бюджетів; 

- насиченню ринку споживчих товарів та послуг, вирішенню соціально – 

побутових проблем. 

Провадження діяльності щодо підтримки малого підприємництва 

сприятиме зміцненню його потенціалу і підвищення соціальної значимості 

малого бізнесу шляхом активного включення населення у процес покращення 

умов життя, створення нових робочих місць, збільшення рівня 

працевлаштування незайнятого населення, наповнення місцевого бюджету, 

насичення товарних ринків високоякісною продукцією місцевих 

товаровиробників.  

Ресурсне забезпечення наведене в додатку №1 до програми, результативні 

показники наведене в додатку №2 до програми. 
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6. Напрями діяльності та заходи  

Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Вижницькому районі 

на 2019-2021 роки відповідно до пріоритетних завдань за напрямками  

підтримки малого і середнього підприємництва 

 
№ Пріоритетні 

завдання 

Зміст заходу Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис.грн. 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності 

 

 

1.1 

Реалізація 

державної 

регуляторної 

політики. 

1.1.1. Надання методичної допомоги 

(забезпечення проведення 

координаційно-інформаційної роботи) 

щодо дотримання принципів державної 

регуляторної політики при плануванні, 

розробці та обговоренні проектів 

регуляторних актів; при здійсненні 

аналізів регуляторного впливу, 

відстеження впливу таких актів на 

підприємницьке середовище, при цьому 

проведення моніторингу ефективності 

впливу на ділову активність; формування 

та ведення реєстру діючих регуляторних 

актів; оприлюднення регулярних актів у 

відповідності до чинного законодавства,.    

впродовж 

2019-2021 

років 

Відділ економіки та 

агропромислового розвитку, 

відділ управління персоналом 

та юридичного забезпечення 

апарату, відділ внутрішньої 

політики та доступу до 

публічної інформації 
апарату 

райдержадміністрації; за 

участю Державної 

регуляторної служби 

України; розробники проектів 

регуляторних актів, в тому 

числі представники 

підприємницьких структур та 

громадських організацій. 

- Вкладень коштів не потребує 

1.1.2. Проведення нарад, навчальних 

семінарів, тренінгів для працівників 

районної державної адміністрації, 

органів місцевого самоврядування, 

розробників проектів регуляторних 

актів з питань реалізації державної 

регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності. 

впродовж 

2019-2021 

років 

Відділ економіки та 

агропромислового розвитку, 

відділ управління персоналом 

та юридичного забезпечення 

апарату райдержадміністра-

ції; розробники проектів 

регуляторних актів, в тому 

числі представники 

підприємницьких структур та 

- Вкладень коштів не потребує 



 15 

громадських організацій; за 

участю Державної 

регуляторної служби 

України. 

1.2 Забезпечення 

конструктив-

ної взаємодії 

влади і бізнесу 

1.2.1. Організаційне забезпечення роботи 

консультативно-дорадчих органів з 

питань розвитку і підтримки 

підприємництва, зокрема проведення 

засідань районної Координаційної ради з 

питань розвитку підприємництва. 

впродовж 

2019-2021 

років 

Відділ економіки та 

агропромислового розвитку 

райдержадміністрації 

- Вкладень коштів не потребує 

1.3 Зняття 

адміністратив

них бар’єрів 

на шляху до 

розвитку 

підприємницт

ва 

1.3.1. Розроблення та випуск методичних 

рекомендацій щодо започаткування та 

ведення підприємницької діяльності. 

впродовж 

2019-2021 

років 

Відділ економіки та 

агропромислового розвитку 
райдержадміністрації. 

Кошти 

районного 

бюджету 

5,0 5,0 5,0 

1.3.2. Прийняття участі в 

загальнодержавних, регіональних 

семінарах, щодо розвитку 

підприємництва. 

впродовж 

2019-2021 

років 

Відділ економіки та 

агропромислового розвитку 
райдержадміністрації. 

Кошти 

районного 

бюджету 

5,0 5,0 5,0 

1.3.3. Випуск поліграфічної та рекламно -

інформаційної продукції з інформацією 

товаровиробників району (диск, буклет, 

брошура, відео-ролик) 

впродовж 

2019-2021 

років 

Відділ економіки та 

агропромислового розвитку 
райдержадміністрації. 

Кошти 

районного 

бюджету 

10,0 10,0 10,0 

Кошти 

суб’єктів 

підприємни 

цької 

діяльності 

5,0 5,0 5,0 

 

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 

 

2.1 Стимулюван- 

ня розвитку 

підприємниць

кої діяльності, 

у тому числі 

шляхом 

надання 

фінансово-

кредитної 

підтримки 

2.1.1. Надання фінансово-кредитної 

підтримки для відкриття нових та 

розширення (модернізацію) діючих 

підприємств малого та середнього 

виробництва шляхом створення та 

удосконалення механізмів з 

відшкодування відсотків за 

користування банківським кредитом.  

впродовж 

2019-2021 

років 

Департамент 

регіонального розвитку 

обласної державної 

адміністрації, 

відділ економіки та 

агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, 
фінансове управління 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

Кошти 

обласного 

бюджету 

50,0 50,0 50,0 

Кошти 

районного 

бюджету 

25,0 25,0 25,0 

Кошти 

місцевого 

бюджету 

25,0 25,0 25,0 
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суб’єктам 

підприємницт

ва 

самоврядування, 
Вижницька районна рада. 

2.1.2. Забезпечити надання одноразових 

виплат допомоги по безробіттю для 

зайняття підприємницькою діяльністю та 

дотацій роботодавцям на створення 

додаткових робочих місць для 

працевлаштування безробітних. 

впродовж 

2019-2021 

років 

Вижницька філія 

Чернівецького обласного 

центру зайнятості 

Фонд 

загальнообо 

в’язкового 

державного 

соціального 

страхування 

на випадок 

безробіття 

В межах кошторисних 

призначень 

2.1.3. Компенсація витрат роботодавцям, 

що працевлаштували  безробітних на 

нові робочі місця у підприємствах 

пріоритетних галузях економіки району. 

впродовж 

2019-2021 

років 

Вижницька філія 

Чернівецького обласного 

центру зайнятості 

Фонд 

загальнообо 

в’язкового 

державного 

соціального 

страхування 

на випадок 

безробіття 

В межах кошторисних 

призначень 

2.2 Сприяння 

розвитку 

кооперації 

2.2.1. Ініціювати фінансову підтримку 

розвитку, модернізації матеріально-

технічної бази суб’єктів реального 

сектору економіки малого і середнього 

підприємництва, в тому числі 

кооперативів, з можливістю часткової 

компенсації вартості придбаного 

обладнання і устаткування. 

впродовж 

2019-2021 

років 

Відділ економіки та 

агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, 
фінансове управління 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, суб’єкти 

підприємницької діяльності 

району. 

Кошти 

районного 

бюджету (20% 

від вартості 

придбаного  

обладнання чи 

устаткування)  

100,0 100,0 100,0 

Кошти 

місцевого 

бюджету 
(20% від 

вартості 

придбаного  

обладнання чи 

устаткування) 

100,0 100,0 100,0 

Інвестиції 

суб’єктів 

господарюван

ня  

60% від вартості придбаного  

обладнання чи устаткування 
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2.2.2. Забезпечення формування 

економічних стимулів для створення 

локальних інтегрованих виробничих 

систем, проведення горизонтальної та 

вертикальної кооперації суб’єктів малого 

і середнього підприємництва шляхом 

формування бази типових бізнес-планів 

створення кооперативів у різних видах 

економічної діяльності району. 

впродовж 

2019-2021 

років 

Відділ економіки та 

агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

- Вкладень коштів не потребує 

 

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення 

 

3.1 Інформацій 

не 

забезпечення 

інвесторів 

3.1.1. Промоція інвестиційного 

потенціалу району. Застосування 

інформаційно-меркетингових 

інструментів, зокрема виготовлення 

інвестиційних буклетів, брошур, 

спеціалізованих інформаційних 

листків, промоційних папок.  

Просування вищезазначеної 

продукції через рекламні сайти і 

журнали на рівні країни та за її 

межами.  

впродовж 

2019-2021 

років 

Департамент регіонального 

розвитку 

облдержадміністрації, 

Відділ економіки та 

агропромислового розвитку 
та фінансове управління 

райдержадміністрації. 

Кошти 

обласного 

бюджету 

 

10,0 10,0 10,0 

Кошти 

районного 

бюджету 

 

5,0 5,0 5,0 

3.1.2. Ведення та періодичне оновлення 

бази даних про наявність вільних 

земельних ділянок, виробничих площ, 

що не використовуються, об’єктів  

незавершеного будівництва, обладнання 

та іншого майна державної, 

комунальної та інших форм 

власності, інвестиційних проектів та 

пропозицій району з метою залучення 

потенційного інвестора. 

впродовж 

2019-2021 

років 

Відділ економіки та 

агропромислового розвитку; 

відділ містобудування, 

архітектури, житлово-

комунального 

господарства та розвитку 

інфраструктури 

райдержадміністрації. 

- Вкладень коштів не потребує 

3.2 Створення 

умов щодо 

вільного 

доступу 

суб’єктів 

3.2.1.Забезпечення інформування 

суб’єктів підприємництва та надання 

практичної допомоги з питань державної 

реєстрації, ліцензування, оподаткування, 

ведення обліку та звітності. 

впродовж 

2019-2021 

років 

Вижницьке управління ГУ 

ДФС у Чернівецькій області 
- Вкладень коштів не потребує 
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підприємниць

кої діяльності 

до інформації 

органів влади  

3.2.2. Інформативна підтримка через 

засоби масової інформації та 

радіомовленні спеціальних рубрик, що 

висвітлюють проблеми розвитку та 

підтримку підприємництва, новації у 

розвитку підприємництва. 

впродовж 

2019-2021 

років 

Відділ економіки та 

агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, 

Вижницьке управління ГУ 

ДФС у Чернівецькій області, 

Вижницька філія 

Чернівецького обласного 

центру зайнятості 

Вижницький районний центр 

захисту підприємців та 

підприємств малого бізнесу. 

Кошти 

районного 

бюджету 
 

2,0 2,0 2,0 

3.2.3. Забезпечення проведення 

тематичних круглих столів, семінарів, 

зустрічей з обговорення актуальних 

питань щодо організації та ведення 

бізнесу для підприємців району.  

впродовж 

2019-2021 

років 

Відділ економіки та 

агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Кошти 

районного 

бюджету 
 

5,0 8,0 10,0 

 3.3 Стимулюван 

ня 

підприємниць

кої ініціативи 

та активності 

серед 

населення та 

молоді 

3.3.1. Забезпечення участі в навчальних 

курсах з вивчення основ 

підприємницької діяльності, з метою 

сприяння безробітним, які виявили 

бажання здійснювати підприємницьку 

діяльність та намір отримати одноразову 

виплату допомоги по безробіттю для 

започаткування власної справи. 

впродовж 

2019-2021 

років 

Вижницька філії 

Чернівецького обласного 

центру зайнятості. 

Фонд 

загальнообо

в’язкового 

державного 

соціального 

страхування 

на випадок 

безробіття 

В межах кошторисних 

призначень 

3.3.2. Залучення до підприємницької 

діяльності молоді, шляхом проведення 

практичних виїзних семінарів на кращих 

промислових підприємствах, кращих 

об’єктах сфери побуту. 

впродовж 

2019-2021 

років 

Відділ економіки та 

агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Кошти 

районного 

бюджету 

2,0 2,0 2,0 

3.4 Підвищення 

ефективності 

заходів 

органів влади 

3.4.1. Надання допомоги суб’єктам 

підприємницької діяльності району  у 

розробці, супроводжуванні і 

впровадженні інвестиційних проектів. 

впродовж 

2019-2021 

років 

Відділ економіки та 

агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

- Вкладень коштів не потребує 
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по підтримці 

підприємницт

ва 

3.4.2. Надання практичної допомоги 

суб’єктам малого підприємництва для 

забезпечення їх участі в місцевих 

замовленнях щодо виконання робіт та 

надання послуг за бюджетні кошти 

(інформування, консультування з питань 

конкурсних процедур, підготовки 

документів). 

впродовж 

2019-2021 

років 

Управління та відділи 

райдержадміністрації. 

- Вкладень коштів не потребує 

3.5 Просування 

товарів та 

послуг 

суб’єктів 

малого та 

середнього 

підприємницт

ва на 

регіональні та 

зарубіжні 

ринки 

3.5.1. Залучати до участі у щорічних 

регіональних виставках-ярмарках 

широке коло суб’єктів малого та 

середнього підприємництва району. 

щорічно Відділ економіки та 

агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, 

Вижницький районний центр 

захисту підприємців та 

підприємств малого бізнесу 

Кошти 

районного 

бюджету 
 

5,0 5,0 5,0 

3.5.2. Підтримка розвитку малого 

бізнесу шляхом створення на сайті 

райдержадміністрації районної 

віртуальної виставки товарів, що 

виробляються суб’єктами 

господарювання району. 

впродовж 

2019-2021 

років 

Відділ економіки та 

агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

- Вкладень коштів не потребує 

3.6 Популяризація 

ідей 

підприємницт

ва та 

поширення 

позитивного 

досвіду  

підприємниць

кої діяльності 

3.6.1. Організація та проведення бізнес-

фестивалю гірських професій на базі 

Гірськолижно-туристичного комплексу 

«Мигово». 

щорічно Відділ економіки та 

агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, НПП 

«Вижницький», ДП 

«Берегометське ЛМГ», 

Вижницький ДСЛГ АПК, 

Чернівецький ГПРП, 

Вижницький районний центр 

захисту підприємців та 

підприємств малого бізнесу, 

суб’єкти підприємницької 

діяльності 

Кошти 

районного 

бюджету 

25,0 25,0 25,0 

Кошти 

суб’єктів 

підприємни 

цької 

діяльності 

25,0 25,0 25,0 

3.6.2. Створення та оновлення бази даних 

району з можливими пропозиціями щодо 

незайнятих видів підприємницької 

діяльності району (придбання, ремонт 

матеріально-технічного забезпечення,  

комп’ютерного обладнання). 

щорічно Відділ економіки та 

агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

району. 

Кошти 

районного 

бюджет 

2,0 2,0 2,0 

Кошти 

місцевих 

бюджетів 

2,0 2,0 2,0 
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4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва 

4.1 Розвиток 

інфраструктур 

ри підтримки 

підприємницт

ва 

4.1.1. Надання консультаційної та 
організаційної допомоги щодо 
створення нових та підтримки діючих 
об’єктів інфраструктури підтримки 
підприємництва (відновлення роботи 

районного фонду підтримки 
підприємництва та створення 
індустріального парку). 

впродовж 

2019-2021 

років 

Відділ економіки та 

агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Кошти 

районного 

бюджет 

25,0 25,0 25,0 

Кошти 

місцевих 

бюджетів 

25,0 25,0 25,0 

4.1.2. Ведення та постійне 

висвітлення інформації про інституції 

підтримки підприємництва. 

 

впродовж 

2019-2021 

років 

Відділ економіки та 

агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

- Вкладень коштів не потребує 

Загальна вартість програми  - 1382,0 тис.грн. 

Разом 458,0 461,0 463,0 

Кошти обласного бюджет 60,0 60,0 60,0 

Кошти районного бюджет 216,0 219,0 221,0 

Кошти місцевих бюджетів 152,0 152,0 152,0 

Кошти суб’єктів підприємни 

цької діяльності 
30,0 30,0 30,0 
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7. Система управляння та контролю за ходом виконання Програми. 

 

Організація виконання Програми та контроль за ходом її виконання покладено 

на відділ економіки та агропромислового розвитку райдержадміністрації, який 

визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків 

Програми та наявності фінансових та інших ресурсів. 

Джерелами фінансування Програми на 2019-2021 роки визначені кошти 

обласного, районного та місцевих бюджетів, а також на виконання деяких заходів 

планується залучати кошти суб’єктів підприємницької діяльності. 
Головним розпорядником коштів, що спрямовуються на виконання даної Програми визначено Вижницьку районну державну 

адміністрацію. 

          Відповідно до «Порядку формування, фінансування та моніторингу виконання 

районних цільових (комплексних) програм та включення їх до щорічних програм 

соціально-економічного розвитку Вижницького району» затвердженого рішенням V 

сесії районної ради V скликання від 26 жовтня 2006  року №89-05/06 встановлено 

Додаток 5 «Інформація про виконання програми» (звіт). Відповідальний виконавець 

програми раз на рік до 1 березня подає відділу економіки та агропромислового 

розвитку райдержадміністрації узагальнену інформацію за поточний рік разом з 

пояснювальною запискою, при цьому зазначена інформація повинна містити 

заплановані і фактичні обсяги, джерела фінансування, результативні показники 

програм та обґрунтовану інформацію у разі причин невиконання. Зазначена 

інформація використовується для аналізу стану ефективності виконання програми та 

надання пропозицій щодо доцільності продовження її фінансування та виконання. 

Крім того, відповідальний виконавець звітує щодо виконання програми на постійній 

комісії з питань економіки, бюджету та соціально-економічного розвитку районної 

ради, періодично розглядається на засіданнях районної Координаційної ради з 

питань розвитку підприємництва, на колегіях при районній державній адміністрації. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 
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Ресурсне забезпечення Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва 

у Вижницькому районі  на 2019-2021 роки 

 

(тис.грн.) 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми Всього 

витрати на 

виконання 

програми 
2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

Обсяг ресурсів всього, 

в тому числі: 

 

458,0 461,0 463,0 1382,0 

Обласний бюджет 60,0 60,0 60,0 180,0 

Районний  бюджет 

 

216,0 219,0 221,0 656,0 

Місцеві  бюджети (*Мигівський сільський 

бюджет, Лукавецький сільський бюджет, 

Берегометський селищний бюджет) 

 

152,0 152,0 152,0 456,0 

Кошти суб’єктів підприємницької діяльності 

 

30,0 30,0 30,0 90,0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - Обсяги бюджетних коштів в розрізі місцевих бюджетів, зокрема Мигівського сільського 

бюджету, Лукавецького сільського бюджету, Берегометського селищного бюджету 

розшифрувати не має можливості у зв’язку із тим, що виконання заходів на які планується 

залучити кошти місцевих бюджетів напряму залежать від поступлення заявок від суб’єктів 
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господарювання, які здійснюють чи мають намір здійснювати підприємницьку діяльність на 

території населених пунктів вищезазначених бюджетів.   

 

 

Додаток 2 

Очікувані (прогнозні) результативні показники реалізації заходів Комплексної 

програми розвитку малого і середнього підприємництва у Вижницькому районі 

на 2019-2021 роки. 

№ 

п/п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Вихідні 

дані на 

початок 

дії 

програми 

(очікувані) 

Очікувані результати (прогноз) 

2019 

рік 

2020  

рік 

2021  
рік 

Всього за 

період дії 

Програ 

ми  

1 2 3 4 5 6 7 

Показники продукту  

1 Кількість випущеної 

рекламно - інформаційної 

продукції товаровиробників 

району (диск, буклет, 

брошура, відео-ролик) 

штук - 50 70 90 210 

2 Кількість виготовлених 

інвестиційних буклетів, 

брошур, спеціалізованих 

інформаційних листків, 

промоційних папок.   

штук - 30 45 70 145 

3 Кількість проведених 

тематичних круглих столів, 

семінарів, в тому числі виїзних, 

зустрічей 

одиниць - 3 4 5 12 

4 Кількість учасників в 

регіональних вставках-

ярмарках, семінарах 

осіб - 2 3 3 8 

5 Кількість проведених бізнес-

фестивалів 

одиниць - 1 1 1 3 

6 Кількість проведених заходів 

щодо відшкодування 

відсотків за користування 

банківським кредитом. 

одиниць - 2 2 2 6 

7 Кількість проведених заходів 

щодо часткової компенсації 

вартості придбаного 

обладнання і устаткування. 

одиниць - 1 1 2 4 

8 Кількість створених 

індустріальних парків 

одиниць - 1 1 1 1 

Показники ефективності  

1 Середня вартість однієї 

рекламно - інформаційної 

грн. - 300 210 160 210 
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продукції 

2 Середня вартість однієї 

інвестиційно-рекламної 

продукції 

грн. - 500 330 210 310 

3 Середня вартість проведення 

тематичного заходу 

грн. - 2300 2500 2400 2400 

4 Середня вартість проїзду, 

харчування 

грн. - 5000 3300 3300 3750 

5 Середня вартість бізнес-

фестивалю 

тис.грн. - 25,0 25,0 25,0 75,0 

6 Середня вартість 

відшкодування відсотків за 

користування банківським 

кредитом. 

тис.грн. - 50,0 50,0 50,0 50,0 

7 Середня вартість компенсації 

вартості придбаного 

обладнання і устаткування. 

тис.грн. - 100,0 

 

100,0 150,0 150,0 

8 Витрати на виготовлення 

експертних висновків  

тис.грн. - 50,0 50,0 50,0 50,0 

Показники якості  

1 Збільшення кількості 

юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців 

осіб - 8 12 25 45 

2 Збільшення кількості 

найманих працівників 

осіб - 12 24 32 68 

3 Створення робочих місць одиниць - 8 10 11 15 

4 Збільшення частки 

надходжень до бюджетів від 

загальної суми надходжень  

% 26 1 1 2 3 

5 Ріст реалізованої продукції 

(товарів і послуг) 

підприємствами малого та 

середнього бізнесу від 

загального обсягу 

реалізованої продукції всіма 

суб’єктами господарювання 

району 

% 42,9 1 1 2 3 

 
 

 

 


