
 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 30.10.2020 № 2447          57 сесія 7 скликання  
               м.Вінниця 

 

Про затвердження Програми розвитку 

малого та середнього підприємництва  

Вінницької міської територіальної громади 

на 2021-2023 роки 

 

Відповідно до Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого 

та середнього підприємництва в Україні», з метою реалізації заходів, спрямованих 

на створення сприятливих умов для ведення бізнесу, підвищення ролі та внеску 

малого і середнього підприємництва в економічний і соціальний розвиток 

Вінницької міської територіальної громади, враховуючи принципи та підходи 

щодо європейського досвіду формування та реалізації програм підтримки малого 

і середнього підприємництва, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 та 

частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити «Програму розвитку малого та середнього підприємництва 

Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (далі – Програма), 

згідно з додатком 1 до даного рішення. 

2. Виконавчому комітету міської ради, департаменту економіки і інвестицій 

міської ради та департаменту фінансів міської ради при формуванні проєктів 

бюджетів Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

передбачати кошти на реалізацію Програми в межах реальних можливостей 

бюджету. 

3. Виконавчим органам міської ради, установам, організаціям, громадським 

організаціям підприємців, бізнес-асоціаціям, навчальним закладам – учасникам 

Програми, забезпечити виконання заходів у визначені терміни та інформувати 

департамент економіки і інвестицій міської ради про проведену роботу 

щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом.  



 

4. Визнати таким, що втратило чинність та зняти з контролю з 01.01.2021 року 

рішення міської ради від 28.04.2017 №690 «Про затвердження Програми 

посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва 

м.Вінниці на 2017-2020 роки», зі змінами. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг (Р. Андронійчук) та з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку (В. Кривіцький).  

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                С. Моргунов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток   

До рішення міської ради 

від 30.10.2020 № 2447 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма розвитку 

малого та середнього підприємництва  

Вінницької міської територіальної громади 

на 2021-2023 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1. Паспорт Програми 

 

1 Дата, номер і 

назва 

розпорядчого 

документу про 

розроблення 

Програми 

Розпорядження міського голови «Про створення 

Робочої групи з розробки «Програми посилення 

конкурентоспроможності малого та середнього 

підприємництва Вінницької міської ОТГ» від 

10.09.2020 № 138-Р 

2 Розробник 

Програми 

Департамент економіки і інвестицій міської ради, 

Проєкт «ПРОМІС: Партнерство для розвитку міст». 

3 Співрозробники 

програми 

Виконавчі органи Вінницької міської ради, ГУ ДПС у 

Вінницькій області, Головне управління статистики у 

Вінницькій області, Вінницький обласний центр 

зайнятості, Вінницький міський центр зайнятості, Рада 

підприємців при міському голові, Вінницька торгово-

промислова палата, навчальні заклади Вінницької 

міської територіальної громади, установи інноваційної 

інфраструктури, бізнес-асоціації Вінницької міської 

територіальної громади, громадські організації 

підприємців. 

4 Відповідальний 

виконавець 

програми 

Департамент економіки і інвестицій міської ради 

5 Цільові групи 

Програми 
● малі та середні підприємства Вінницької міської 

територіальної громади; 

● бізнес-асоціації, заклади освіти та інші 

підприємства, організації та установи екосистеми 

підтримки підприємництва; 

● мешканці Вінницької міської територіальної 

громади. 

6 Терміни 

реалізації 

Програми 

2021-2023 роки 

7 Мета Програми Розбудова екосистеми розвитку підприємництва у 

Вінницькій міській територіальній громаді для 

забезпечення конкурентоспроможності місцевих МСП 

в Україні та на міжнародних ринках, а також залучення 

населення до підприємницької діяльності. 



 

8 Зв’язок з КІРМ 

2030 та назва 

стратегічного 

проєкту(ів), якщо 

такі є 

Підхід до реалізації Програми цілком відповідає 

Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці до 2030 

року і знаходить своє відображення в наступних візіях: 

 Комфортне, культурне та соціально 

відповідальне місто; 

 Конкурентоспроможне українське місто на мапі 

східної Європи; 

 Місто сильної громади. 

Також Програма має зв'язок з Концепцією через 

наступні наскрізні теми:  

 Місто Вінниця в міжнародному, національному 

та регіональному контекстах (в тій їх частині, яка 

стосується розвитку експортоорієнтованого 

підприємництва);  

 Врахування прав та потреб чоловіків та жінок (в 

частині забезпечення рівних прав і можливостей 

для чоловіків і жінок розвивати малий та 

середній бізнес в місті і отримувати однакову 

винагороду за результатами своєї праці);  

 Облік ресурсів та цифровізація (в частині 

впровадження сучасних інформаційних 

технологій в усі сфери міського життя).  

Програма узгоджується з рядом місцевих, державних і 

міжнародних документів, зокрема: Державною 

Стратегією регіонального розвитку на період до 2027 

року, Програмою стимулювання економіки для 

подолання наслідків епідемії COVID-19, Цілями 

розвитку тисячоліття ООН та Актом з питань малого 

бізнесу для Європи (Small Business Act for Europe) 

9 Очікувані 

результати 

виконання 

Програми 

В результаті реалізації Плану заходів Програми 

очікується: 

● налагодження ефективного діалогу між органами 

влади та МСП; 

● збільшення кількості суб’єктів МСП; 

● підвищення рівня зайнятості у суб’єктів МСП; 

● збільшення податкових надходжень до бюджету 

Вінницької міської територіальної громади від 

суб’єктів МСП; 

● створення нових об’єктів інфраструктури 

підтримки підприємництва; 

● вихід вінницьких підприємців на нові ринки та 

збільшення обсягів експорту товарів та послуг МСП; 

● забезпечення сприятливого бізнес-клімату для 

розвитку та ведення бізнесу. 

 

 



 

1.2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

 

1.2.1. Поточний стан розвитку підприємництва у Вінницькій 

міській ОТГ  

 За 2019 рік кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців та 

юридичних осіб зросла на 1,8% (з 25 938 станом на 01.01.2019 до 26 429 станом 

на 01.01.2020) та 7,3% відповідно (з 5 244 до 5 632). За 2019 рік кількість діючих 

малих та середніх підприємств зросла на 2,8% та 3,6% відповідно (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 

Кількість діючих суб’єктів малого та середнього підприємництва 

 

Станом на 
Кількість діючих суб’єктів малого підприємництва, од. 

Кількість діючих суб’єктів 

середнього підприємництва, од. 
Всього Юридичних осіб Фізичних осіб 

01.01.2018 30 316 4 674 25 642 152 

01.01.2019 31 182 5 244 25 938 168 

01.01.2020 32 061 5 632 26 429 174 

01.07.2020 31 976 5 577 26 399 180 

 

Кількість найманих працівників суб'єктів МСП за 2019 рік зросла на 2%, до 

63 820 осіб. За останні 2018-2020 роки спостерігаємо позитивну динаміку 

збільшення чисельності працюючих у суб’єктів малого підприємництва (таблиця 

2). 

 

           Таблиця 2 

Чисельність працюючих у суб’єктів малого та середнього підприємництва 

 

Станом на Чисельність працюючих у суб’єктів малого 

підприємництва, осіб 

Чисельність 

працюючих у 

суб’єктів середнього 

підприємництва, 

осіб. 

Усього 

працюючих в 

МСП 
Всього у юридичних 

осіб 

у фізичних осіб 

01.01.2018 33 468 21 836 11 632 25 129 58 597 

01.01.2019 35 906 22 664 13 242 26 622 62 528 

01.01.2020 37 685 23 840 13 845 26 135 63 820 

01.07.2020 36 959 24 981 11 978 25 430 62 389 

  

Станом на 1 січня 2020 року у суб’єктів малого підприємництва працювало 

37 685 осіб, що на 5% більше, ніж у 2018 році, а в середньому підприємництві            

26 135 особи, що на 1,8% менше показника 2018 року. 

Крім того, у 2019 році майже на 14,1% зменшилась кількість зареєстрованих 

безробітних, що також зумовило зменшення навантаження на одне робоче місце з 

14 осіб у 2018 році до 11 осіб у 2019 році. 



 

За інформацією Вінницької ОДА та ГУ ДПС у Вінницькій області у 2019 році 

на 29,8% зросли надходження до бюджету Вінницької міської ОТГ від малого та 

середнього підприємництва, порівняно з 2018 роком. Загалом за 2019 рік від 

суб’єктів МСП надійшло 1 689 139,21 тис. грн. На 24,7% або на 223 850,75 тис. 

грн зросли надходження до бюджету Вінницької міської ОТГ від суб’єктів малого 

підприємництва та на 41,7% або на 164 250,28 тис. грн від суб’єктів середнього. 

Варто відзначити високі темпи росту надходжень до бюджету Вінницької 

міської ОТГ, сплаченого фізичними особами-підприємцями (+26,5% або на         

126 486,25 тис. грн у 2019 році, порівняно з 2018 роком). (Таблиця 3). 

 

Таблиця 3 

Суми надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб'єктів малого та середнього 

підприємництва 

 

Станом на 

Загальна сума 

надходжень до 

місцевого бюджету 

від суб’єктів МСП, 

тис. грн. 

Сума надходжень до місцевого бюджету від 

суб’єктів малого підприємництва, тис. грн. Сума надходжень до 

місцевого бюджету від 

суб’єктів середнього 

підприємництва, тис. 

грн. 
Всього Юридичних осіб Фізичних осіб 

01.01.2018 1 059 004 706 394 327 360 379 034 352 610 

01.01.2019 1 301 038 907 381 430 910 476 471 393 657 

01.01.2020 1 689 139 1 131 232 528 274 602 957 557 907 

01.07.2020 726 478 518 840 206 098 312 742 207 638 

 

Протягом 2019 року спостерігається зменшення обсягу експорту товарів і 

послуг на 6% до показника 2018 року (з 1 092 860,4 тис. дол. США до 1 026 680,4 

тис. дол. США). 

В структурі експорту товарів домінуюче місце займали поставки жирів та олії 

тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження та 

готових харчових продуктів. Крім того, значну частку займають деревина і вироби 

з деревини, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання та 

живі тварини, продукти тваринного походження. 

Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання міста 

здійснювали з партнерами із 120 країн світу, 28 з яких є країнами ЄС. Обсяги 

експорту до країн Європейської Співдружності склали 376,0 млн дол. США. 

 

1.2.2. Вінницька ОТГ в рейтингах конкурентоспроможності 

Згідно з результатами дослідження проведеним ГО «Інститут економічних 

досліджень та політичних консультацій» (ІЕД) в рамках Програми USAID 

«Конкурентоспроможна економіка України» через субконтракт з компанією Info 

Sapiens (ТОВ «ІНФО САПІЄНС») місто Вінниця посіло 4-ту сходинку зі 

значенням ІКМ (Індекс конкурентоспроможності міст) 2019/2020 – 65,45 бала. 

Таким чином, Вінниця належить до групи міст із високим ІКМ. 

За результатами всеукраїнського рейтингу Regional Doing Business 2018 

Вінниця визнана містом, в якому найлегше вести підприємницьку діяльність в 



 

Україні. Щорічний рейтинг легкості ведення бізнесу Regional Doing Business 2018 

проводився Офісом ефективного регулювання разом зі Спілкою українських 

підприємців. Дослідження регіонів проводилося за шістьма ключовими 

складовими: створення підприємства, отримання дозволу на будівництво, сплата 

місцевих податків, оформлення земельної ділянки, під'єднання до електромереж 

та електронні сервіси. Методологія дослідження передбачала опитування 

підприємців із обласних центрів кожного регіону.  

  

1.2.3. Результати виконання Програми посилення 

конкурентоспроможності малого та середнього 

підприємництва Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади на 2017-2020 роки 

Марафон можливостей для бізнесу. В ході реалізації Програми посилення 

конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки (далі по тексту – 

Програма ПК МСП 2017-2020) у жовтні 2017 року було започатковано Марафон 

можливостей для бізнесу у Вінниці – серію заходів, щодо співпраці з 

партнерськими організаціями, які надають послуги або створюють умови роботи 

для бізнесу. 

 За період реалізації Програми ПК МСП 2017-2020 проведено загалом 30 

заходів в рамках Марафону, участь у яких взяли майже 2000 підприємців та 

співробітників місцевих компаній. 

 Започатковано проєкт «MeetUp for Business» та «Prof_talk» – цикл із 12 

освітніх подій для підприємців із залученням відомих спікерів та тренерів. 

 

 Перегляд місцевого регуляторного середовища. Заходами Програми ПК 

МСП 2017-2020 задекларовано та чітко відпрацьовано механізм реалізації 

регуляторної політики в місті. Створено відповідний майданчик для здійснення 

ефективної регуляторної політики в місті та розробки абсолютно нового підходу 

до перегляду місцевого регуляторного середовища. 

 Опрацьовано 27 нормативно-правових актів, 17 регулювань рекомендовано 

до скасування, з яких 16 було скасовано (в сфері регулювання земельних питань, 

встановлення тимчасових збірно-розбірних конструкцій, отримання дозволу на 

експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами та інших). Також, 

було обговорено 2 проєкти регуляторних актів та оновлено перелік діючих 

регуляторних актів ВМР на порталі відкритих даних (opendata.gov.ua). 

 

 Програма розвитку соціального підприємництва. Документ є унікальним 

для України та містить 29 проєктів, які направлені на підтримку розвитку 

соціально-орієнтованого підприємництва, залучення соціально-незахищених груп 

населення до підприємницької діяльності та поширення кращих практик 

соціального підприємництва для вирішення наявних соціальних проблем та 

досягнення позитивних соціальних змін. 

 

 Порядок часткової компенсації відсотків. В рамках Програми ПК МСП 

2017-2020 був розроблений та діє Порядок часткової компенсації відсотків за 



 

залученими кредитами суб’єктам МСП за рахунок коштів бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади. 

 Видано банками-партнерами 10 кредитів на загальну суму 10,1 млн грн. 

Загальна сума компенсації за 2018-2019 роки всім учасникам процедури 

компенсації склала 954 тис. грн. У деяких позичальників компенсація покриває 

від 80% до 100% платежів за користування кредитами (відсотки по кредиту). 

 Отримання кредиту дозволило підприємцям закупити нове обладнання, 

збільшити заробітну плату працівникам, поповнити обігові кошти, закупити 

сировину та загалом здійснити низку заходів щодо розвитку власного бізнесу. За 

період користування кредитом учасниками процедури компенсації створили 154 

нових робочих місць. 

 

 Порядок часткової компенсації роботодавцям витрат на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування. У 2020 році в рамках 

Програми антикризової підтримки громади «Вінничани важливі» було прийнято 

рішення міської ради від 22.05.2020 №2219, яким затверджено Порядок часткової 

компенсації роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування за новостворені робочі місця за рахунок коштів бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади. Подано всього 11 заявок, запланована 

кількість новостворених робочих місць – 25, компенсовано витрати 5-ти суб’єктам 

господарювання (станом на вересень) 

 

 Інформаційна підтримка бізнесу. З метою забезпечення широкого доступу 

МСП до актуалізованої та систематизованої інформації у 2018 році створено 

окремий розділ «Підприємцю» на сайті Вінницької міської ради. На ньому 

розміщена інформація про: 

● основні показники ділової активності; 

● освітні, фінансові, маркетингові можливості розвитку бізнесу; 

● документи, що регламентують політику щодо підтримки 

підприємництва в місті; 

● інструменти комунікації підприємців з міської владою; 

● інша корисна інформацію щодо започаткування та розвитку власної 

справи. 

 Також щомісячно поширюється «Моніторинг можливостей для бізнесу» – 

дайджест з актуальних подій та бізнес-заходів та діє Telegram- канал 

Сity4Business. 

 

 Діловий сніданок з міським головою. Започатковано проведення 

регулярних зустрічей представників влади та бізнесу у формі неформального 

спілкування. Комунікаційний майданчик проходить у форматі ділового сніданку 

з міським головою і керівниками профільних виконавчих органів міської ради та 

представниками бізнесу. Проведено 2 зустрічі з представниками сфери 

гостинності та медичної галузі, на яких обговорено питання щодо розвитку 

відповідних напрямків. 

 



 

 Програма з підприємницької діяльності для ветеранів АТО та ООС у 

Вінниці. В 2019 році спільно Київською школою економіки, організаціями-

партнерами за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні 

та Благодійним фондом родини Загоріїв було реалізовано навчальний проєкт 

«Програма з підприємницької діяльності для ветеранів АТО та ООС». 

 До Програми з підприємництва було відібрано 25 найбільш вмотивованих 

учасників, які мали власні бізнес-ідеї. Протягом 2,5 місяців вони проходили 

комплексне безкоштовне навчання, отримали сучасні інструменти 

започаткування та ведення підприємницької діяльності, склали бізнес-плани у 

співпраці з досвідченими викладачами KSE та випускниками минулих хвиль 

навчальної програми. 

 В результаті, 14 проєктів було презентовано для оцінки журі, 4 проєкти-

переможці отримали 100% фінансування на свої бізнес-ідеї у галузі соціального 

підприємництва. 

 

  Концепція Центру розвитку підприємництва. У 2018 розроблено 

концепцію Центру розвитку підприємництва. Відповідно до концепції ключовими 

складовими ЦРП є: 

● Відкрита регуляторна платформа; 

● Бізнес-сервіс центр; 

● City4Business; 

● Академія розвитку бізнесу; 

● Відділення банку та нотаріус; 

● Центр підтримки бізнесу ЄБРР. 

 

 Проєкт «Школа комунікації для бізнесу». Проєкт «Школа комунікації для 

бізнесу» реалізовувалась ГО «Інститут розвитку демократії та регіональних 

ініціатив», ГО «Місто для бізнесу» та простором для ідей «CHERDAK» за 

підтримки Вінницької міської ради в рамках Програми підтримки інституцій 

громадянського суспільства. 

 Школа комунікації для бізнесу стала унікальним майданчиком бізнес-

нетворкінгу та генерування нових ідей задля посилення креативного компоненту, 

який об’єднав представників малого та середнього бізнесу, керівників, 

менеджерів, маркетологів, фотографів, дизайнерів, архітекторів та підприємців-

початківців різних галузей економіки. Понад 150 учасників отримали практичні 

інструменти для розвитку власної справи та успішної реалізації бізнес-ідей. 

 В рамках проєкту «Школа комунікації для бізнесу» відбулося 4 заходи: 

● базовий освітній курс «Brandmaker», 

● семінар «Архітектура та дизайн», 

● майстер-клас для фотографів і діячів фешн-індустрії «Fashion  бренди», 

● воркшоп-інтенсив «Особистий блогінг». 

 

1.2.4.  Аналіз нормативно-правової бази  

 Програма підготовлена на підставі норм Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про розвиток і державну підтримку малого і 

середнього підприємництва», «Про адміністративні послуги», «Про державне 



 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України», «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців», 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та інших нормативно-

правових актів. 

 Програма корелює з Концепцією Інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030 

року і є логічним продовженням реалізації попередньої Програми посилення 

конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва Вінницької 

міської ОТГ на 2017-2020 роки. Програма узгоджується з іншими програмними 

документами Вінницької міської ради, зокрема: Програмою розвитку туризму, 

Програмою цифрового розвитку на 2018-2022 роки, Програмою розвитку 

соціального підприємництва на території Вінницької міської ОТГ на 2020-2022 

роки, Програмою антикризової підтримки громади. 

 Програму розглянуто та погоджено з Робочою групою з розробки «Програми 

посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва 

Вінницької міської ОТГ». 

 

1.2.5.  Визначення напряму 

 При розробці Програми розвитку малого та середнього підприємництва 

Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки враховували базові 

положення та ключові напрями, які закладені в наступних документах: Державній 

Стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року, національних 

пріоритетах щодо розвитку МСП, Стратегії збалансованого регіонального 

розвитку Вінницької області на період до 2027 року, Стратегії розвитку малого та 

середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року, Концепції 

інтегрованого розвитку м. Вінниці до 2030 року. Також, були прийняті до уваги 

міжнародні та європейські принципи і цінності, викладені у Цілях сталого 

розвитку ООН та Акті з питань малого бізнесу для Європи (Small Business Act for 

Europe). 

 Всі ці документи відносять розвиток і підтримку малого та середнього 

бізнесу до ключових пріоритетів, які на сьогодні стоять перед органами влади на 

всіх рівнях. Основними напрямами для діяльності місцевої влади мають стати: 

● надання підтримки малому та середньому бізнесу через: фінансові 

інституції, поліпшення умов функціонування, створення стабільного та 

сприятливого середовища для започаткування і ведення 

підприємницької діяльності, спрощення регуляторної системи, надання 

допомоги жінкам-підприємцям; 

● формування підприємницької культури за рахунок: поглиблення та 

масштабування навчання як зайнятих в бізнесі, так і бажаючих 

долучитися до нього, підвищення престижності підприємницької 

діяльності, нарощування інформаційної та освітньої мережі підтримки 

підприємництва у малих містах та сільській місцевості; 

● допомога підприємцям, які прагнуть вийти на нові ринки збуту 

шляхом: поширення необхідної інформації для українських компаній 

та надання їм практичної допомоги в пошуку нових ринків збуту 

продукції, сприяння налагодженню ділових контактів та комерційних 



 

зв’язків із суб’єктами МСП зарубіжних країн та міжнародними 

інституціями; 

● розвиток бізнес-інфраструктури: бізнес-інкубаторів, коворкінг-

центрів, центрів підтримки бізнесу, стартап-центрів тощо. 

Саме на основі зазначених напрямів, сформованих на міжнародному, 

державному та регіональному рівнях, було визначено мету, цілі і завдання 

Програми розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки. 

 

1.2.6. Мета Програми 

 Метою Програми є розбудова екосистеми розвитку підприємництва у 

Вінницькій міській територіальній громаді для забезпечення 

конкурентоспроможності місцевих МСП в Україні та на міжнародних ринках, а 

також залучення населення до підприємницької діяльності. 

  

1.2.7. Пріоритетні завдання Програми 

 Основні завдання Програми спрямовані на реалізацію державної політики 

щодо сприяння розвитку МСП та відповідають напрямам та завданням КІРМ 

2030: 

● формування дієвих механізмів підвищення конкурентоспроможності 

МСП, підвищення конкурентоздатності Вінницької міської 

територіальної громади за рівнем розвитку бізнесу; 

● формування умов для зростання кількості суб’єктів МСП та збільшення 

чисельності самозайнятих осіб; 

● створення об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва та 

надання організаційної, інформаційної, консультаційної та освітньої 

підтримки суб’єктам МСП; 

● розширення експортних можливостей суб’єктів МСП; 

● збільшення частки податкових надходжень до бюджету Вінницької 

міської територіальної громади від діяльності суб’єктів МСП; 

 Реалізація визначених завдань та подальший розвиток місцевого 

підприємництва в більшості залежить від змін законодавства в сфері 

оподаткування, регуляторної політики, реєстрації, дозвільної системи, 

державного контролю. 

 

1.3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та 

етапи виконання Програми 

 

 Для досягнення мети і вирішення виявлених проблем проєкти та завдання 

програми розбито на 4 напрями діяльності. 

 Напрям «Інформування МСП та покращення комунікації» містить заходи, 

спрямовані на інформаційну підтримку підприємців, виявлення їх потреб та 

ініціатив та активізацію комунікації бізнесу з міською владою.  

 Напрям «Популяризація культури підприємництва та промоція місцевого 

бізнесу» містить заходи, спрямовані на висвітлення діяльності вінницьких 

товаровиробників в і промоцію місцевої продукції.  



 

 Напрям «Розвиток бізнес-компетенцій» містить заходи, спрямовані на 

отримання знань, вмінь як з основ підприємницької діяльності для широкого кола 

зацікавлених осіб, які бажають займатися підприємницькою діяльністю, а також 

тематичні навчальні активності для діючих підприємців. 

 Напрям «Покращення бізнес клімату» містить заходи спрямовані на 

покращення доступу до фінансів, підвищення якості співпраці бізнесу з 

університетами, активізацію створення бізнес кластерів, оптимізація регуляторної 

політики та створення Центру розвитку підприємництва.    

 Більшість заходів Програми відбуваються щорічно протягом всього періоду 

дії програми. Початок роботи Центру розвитку підприємництва заплановано на 

2023 рік на базі інноваційно-технологічного парку «Кристал». 

 Реалізація заходів Програми здійснюється із залученням всіх зацікавлених 

сторін у партнерстві виконавчих органів міської ради з установами, організаціями, 

громадськими організаціями підприємців Вінницької міської територіальної 

громади, бізнес-асоціаціями Вінницької міської територіальної громади, 

установами інноваційної інфраструктури, навчальними закладами Вінницької 

міської територіальної громади. 

 Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється за 

рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади в межах 

коштів, передбачених на відповідний фінансовий рік, коштів обласного, 

державного бюджетів, залучених коштів міжнародних організацій та фондів 

підтримки підприємництва, власних коштів юридичних та фізичних осіб – 

співвиконавців Програми, вкладів вітчизняних та іноземних інвесторів, інших 

джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством. Обсяг 

фінансування заходів Програми за рахунок коштів бюджету Вінницької міської 

територіальної громади затверджується щорічно міською радою за пропозиціями 

виконавчого комітету та департаменту економіки і інвестиції̆ міської ради. 

 

1.4. Зв’язок із стратегічними документами розвитку Вінницької 

міської ОТГ, Вінницької області і держави 

 

 Програма розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки є наступницею Програми посилення 

конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки та її логічним 

продовженням. Методологія Програми передбачає більш деталізоване і 

поглиблене планування цілей і завдань з розвитку малого та середнього 

підприємництва Вінницької міської територіальної громади, з узгодженням із 

пріоритетними напрямами, завданнями та заходами, затвердженими: 

● Концепцією інтегрованого розвитку м. Вінниці до 2030 року, 

Програмою антикризової підтримки громади, Програмою «Громада за 

рівність» щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків на період до 2023 року; 

● Стратегією збалансованого регіонального розвитку Вінницької області 

на період до 2027 року, Стратегії розвитку малого та середнього 

підприємництва Вінницької області на період до 2020 року; 



 

● Державною Стратегією регіонального розвитку на період до 2027 року, 

національними пріоритетами щодо розвитку МСП, Програмою 

стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19. 

 Програма спирається на міжнародні та європейські принципи і цінності, 

викладені у Цілях розвитку тисячоліття ООН та Акті з питань малого бізнесу для 

Європи (Small Business Act for Europe). 

 

1.4.1. Зв’язок між Програмою та Державною Стратегією регіонального 

розвитку на період до 2027 року 

 

 Розвиток підприємництва в Вінницькій міській територіальній громаді має на 

меті підвищення ефективності його внутрішнього потенціалу, посилення 

конкурентних переваг та можливостей, сприяння зростанню впізнаваності 

місцевих брендів і їх просування за межі регіону. 

 Цей напрям передбачений стратегічною ціллю 2. «Підвищення рівня 

конкурентоспроможності регіонів», оперативна ціль 2.2. «Сприяння розвитку 

підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі МСП», заходи: 

2.2.1. «Підтримка підприємницької діяльності» та 2.2.2. «Сприяння 

інтернаціоналізації та розвитку потенціалу у сфері експортної діяльності». Окремі 

позиції також відображені в інших цілях та завданнях Державної Стратегії. 

 

1.4.2. Зв’язок між Програмою та Стратегією збалансованого 

регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року 

 

 Розвиток підприємництва в Вінницькій міській територіальній громаді 

сприятиме посиленню фінансової спроможності громади, зростанню добробуту її 

мешканців і зменшенню диспропорцій між окремими населеними пунктами. 

 Отримання таких результатів передбачено наступними цілями і завданнями 

Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 

2027 року: 

● Стратегічна ціль 1. «Конкурентоздатний регіон на основі інноваційного 

та сталого розвитку». Оперативні цілі: 1.3. «Розвиток 

агропромислового виробництва» та 1.4. «Інноваційний розвиток 

регіону». 

● Стратегічна ціль 4. «Регіон спроможних громад та успішних людей». 

Оперативні цілі: 4.1 «Підвищення економічної спроможності громад», 

4.3. «Забезпечення єдності і згуртованості в громадах». 

 

1.4.3. Зв’язок між Програмою та Концепцією інтегрованого розвитку м. 

Вінниці до 2030 року 

 

 Розвиток підприємництва в Вінницькій міській територіальній громаді є 

можливим і ефективним лише у випадку залучення інших учасників: підприємств 

та установ міста, державних і комунальних установ та організацій, громадян, які 

спільно будуть долучатися до розробки та реалізації поставлених Програмою 

цілей і використання отриманих результатів. Спільна відповідальність за 



 

майбутнє міста сприяє консолідації людських і матеріальних ресурсів, співпраці 

та прискоренню розвитку підприємництва. 

 Такий підхід до реалізації Програми цілком відповідає Концепції 

інтегрованого розвитку м. Вінниці до 2030 року і знаходить своє відображення в 

наступних візіях, стратегічних цілях та проєктах розвитку: 

 1. Комфортне, культурне та соціально відповідальне місто, 

стратегічних цілях: Стратегічні цілі: 1. Створення соціально-відповідального 

міського середовища; 5. Сприяння забезпеченню ґендерної рівності у громаді 

міста; 7. Комфортне середовище для самореалізації молоді та активного залучення 

її до суспільно-громадського життя міста. 

 Стратегічні проєкти: 3. Створення загальнодоступної «Мапи соціальних 

послуг та пільг» із розподілом на державні й місцеві послуги та пільги; 4. 

Створення механізмів впровадження ґендерних аспектів в усі сфери міського 

життя (програмних документів, майданчиків для спілкування, зокрема, онлайн); 

5. Розробка концепції «Культурного коду» для формування унікального 

культурного простору міста; 9. Створення муніципальної платформи для 

соціальної адаптації різних категорій громадян. 

 2. Конкурентоспроможне українське місто на мапі східної Європи: 

Стратегічні цілі: 2. Диверсифікація економіки міста; 3. Нарощування людського 

капіталу міста; 4. Формування креативної економіки міста; 5. Дерегуляція та 

стимулювання розвитку бізнесу. 

 Стратегічні проєкти: 11. Вінницький інноваційно-технологічний парк: 

створення Центру розвитку підприємництва, Центру трансферу технологій, 

створення майданчика для співпраці закладів загальної середньої, професійної та 

вищої освіти з представниками бізнесу; 13. Створення нових високотехнологічних 

виробництв на базі вінницьких індустріальних парків; 14. Створення логістичного 

хабу для задоволення потреб місцевого бізнесу у транспортних послугах та 

послугах зі складського зберігання товарів і сировини; 15. Формування 

впізнаваного бренду міста шляхом упровадження заходів Маркетингової 

стратегії, мультиплікація бренду міста через локальний бізнес; 17. Проведення 

кластерного аналізу економіки міста, стимулювання створення бізнес-об’єднань, 

налагодження взаємозв’язків із містами-аналогами; 19. Створення центру 

перекваліфікації кадрів. 20. Створення бізнес-кварталу (на території 

ревіталізованих підприємств хімпрому та м’ясокомбінату), конгрес-холу та 

виставкового центру, розробка та впровадження інструментів стимулювання 

розвитку мережі офісних приміщень на умовах державно-приватного 

партнерства; 22. Розширення міжнародної економічної співпраці: перегляд та 

актуалізація чинних угод про побратимство, пошук і залучення нових 

міжнародних партнерів. 

 3. Місто сильної громади: Стратегічні цілі: 2. Розвиток громадянського 

суспільства. Розвиток громадянського суспільства шляхом подальшого 

впровадження принципів партисипативної демократії, комплексних заходів із 

підтримки інституцій громадянського суспільства, правопросвітництва та 

громадської освіти; 3. Зручні доступні сервіси для громадян. Зручні доступні 

сервіси для громадян, успішна система муніципального управління, електронне 

врядування. Зручні, зрозумілі й сучасні умови отримання муніципальних послуг 



 

та сервісів, впровадження електронного врядування, якісний кадровий склад, 

ефективне використання людського потенціалу – складові успіху й інструменти 

для розвитку і руху громади вперед; 5. Цифровізація муніципального простору. 

Впровадження цифрових технологій у місті – це база для створення нових 

можливостей поліпшення якості життя, роботи, творчості, відпочинку, доступу до 

послуг, інформації та знань дорослих і юних вінничан завдяки швидкому, 

зручному та ефективному вирішенню необхідних питань і досягненню цілей за 

допомогою доступних електронних інструментів, створенню комфортних умов 

життєдіяльності в міському середовищі, пов’язаних із набуттям містом комплексу 

цифрових переваг і можливостей у різноманітних сферах та напрямах. 

 Стратегічні проєкти: 44. Створення муніципальної школи громадянської 

освіти – підвищення рівня просвіти, обізнаності жителів міста, залучення їх до 

участі у громадському житті; 45. Розвиток партнерства активної громади і влади 

«Місто змістів» на базі хабу – сучасний громадський простір для співпраці з 

громадою, партисипації та консультування з актуальних питань життєдіяльності 

міста; 51. Цифровізація муніципального простору – впровадження сучасних 

інформаційних технологій в усі сфери міського життя. 

 

1.4.4. Зв’язок між Програмою та Цілями розвитку тисячоліття ООН 

  

 Програма розвитку МСП розроблена, з урахуванням наступних Цілей 

сталого розвитку: 

● Ціль 1. Подолання бідності в усіх її формах та усюди;  

● Ціль 2. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, 

поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського 

господарства;  

● Ціль 5. Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і 

можливостей усіх жінок та дівчаток;  

● Ціль 8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому 

економічному зростанню, повній та продуктивній зайнятості, та гідній 

праці для всіх;  

● Ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій 

сталій індустріалізації та інноваціям;  

● Ціль 12. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання 

та виробництва;  

● Ціль 17. Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках 

Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку. 

 

 

 



 

1.5. Напрями діяльності та заходи/проєкти Програми 

Таблиця 4 

Напрями діяльності та заходи/проєкти Програми 

 

 

№ 

Назва напряму 

діяльності 

Перелік заходів/ 

проєктів 

Програми 

Очікуваний результат 

Термін 

виконання 

заходу/ 

проєкту, з 

розбивкою 

по роках 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Фінансування, 

всього, тис. 

грн 

Фінансування в розрізі 

років реалізації 

програми, тис. грн 

2021 

 рік  

2022 

рік  

2023 

рік 

1 

Інформування 

МСП та 
покращення 

комунікації 

1.1.«Міська рада 

інформує» 

Розповсюджено актуальну, 

систематизовану інформацію̈ для 
підприємців.  

Розроблено, виготовлено та 

розповсюджено дорожню карту 
майбутнього підприємця. 

Розроблено відео-консультації̆ для 
підприємців.  

Протягом дії 

Програми 

Департамент економіки і інвестицій, департамент 
адміністративних послуг, департамент інформаційних 

технологій, ГУ статистики у Вінницькій області, ГУ ДПС у 

Вінницькій області, бізнес-асоціації Вінницької міської 
територіальної громади, Вінницька ТПП, Рада підприємців 

при міському голові, Вінницький міський центр зайнятості. 

Бюджет 

Вінницької 

міської 
територіальної 

громади, інші 

джерела 
фінансування 

450 150 150 150 

1.2.«Бізнес-
сніданок з 

міським 

головою» 

Проведено регулярні зустрічі міського 
голови з представниками МСП 

Вінницької міської територіальної 

громади 

Протягом дії 

Програми 

Департамент економіки і інвестицій, Рада підприємців при 

міському голові. 

Бюджет 
Вінницької 

міської 

територіальної 
громади, інші 

джерела 

фінансування 

150 50 50 50 

1.3.«Критикуєш – 

пропонуй̆» 

Зібрано зауваження і пропозиції від МСП 
Вінницької міської територіальної 

громади щодо умов ведення бізнесу у 

паперовій і електронній формі (за 
бажанням, конфіденційно). Щорічно 

узагальнено та опрацьовано пропозиції. 

Протягом дії 

Програми 

Департамент економіки і інвестицій, Департамент 
адміністративних послуг, ГУ статистики у Вінницькій області, 

ГУ ДПС у Вінницькій області, бізнес-асоціації Вінницької 

міської територіальної громади, Вінницька ТПП, Рада 
підприємців при міському голові, Вінницький міський центр 

зайнятості. 

Не потребує 

фінансування 
- - - - 

2 

Популяризація 

культури 

підприємництва 
та промоція 

місцевого бізнесу 

2.1.«Бізнес-

профіль міста» 

Систематизовано дані про МСП 

Вінницької міської територіальної 

громади у розрізі галузей, товарів і 
послуг. Створено галузеві каталоги. 

Розміщено інформацію у розділі 

Протягом дії 

Програми 
Департамент економіки і інвестицій. 

Не потребує 

фінансування 
- - - - 



 

«Підприємцю» на сайті Вінницької 
міської ради та інших ресурсах 

2.2. «Тиждень 
вінницького 

бізнесу» 

Організовано та проведено «Тиждень 

вінницького бізнесу». 
Взято участь у проведенні виставкових 

заходів товарів і послуг МСП Вінницької 

міської територіальної громади. 

Протягом дії 

Програми 

Департамент економіки і інвестицій, департамент маркетингу 

міста та туризму, Вінницька ТПП, бізнес-асоціації Вінницької 

міської територіальної громади, Рада підприємців при 
міському голові. 

Бюджет 
Вінницької 

міської 
територіальної 

громади, інші 

джерела 
фінансування 

900 300 300 300 

2.3. «Історії 

успішних» 

Виготовлено та поширено ролики та інші 

матеріали про історії успіху вінницьких 
підприємців у медіа 

Протягом дії 

програми 

Департамент економіки і інвестицій, бізнес-асоціації 

Вінницької міської територіальної громади, Вінницька ТПП. 

Бюджет 
Вінницької 

міської 

територіальної 
громади, інші 

джерела 

фінансування 

600 200 200 200 

2.4. «Знай своє» 

Розроблено, виготовлено та поширено 
паперові і електронні каталоги товарів і 

послуг місцевого бізнесу через галузеві 

об’єднання, об’єднання міст, організації 
підтримки бізнесу, МЕРТ та розміщено 

відповідні посилання на доступних 

ресурсах 

2022-2023 

Департамент економіки і інвестицій, департамент маркетингу 

міста та туризму, Вінницька ТПП, бізнес-асоціації Вінницької 
міської територіальної громади 

Бюджет 
Вінницької 

міської 

територіальної 
громади, інші 

джерела 

фінансування 

300 0 200 100 

2.5. «Бізнес-

мости» 

Здійснено цільові бізнес-місії до міст-

партнерів з метою ознайомлення з 
можливостями і потребами бізнесу, участі 

МСП Вінницької міської територіальної 

громади у презентаціях та ярмарках. 

Протягом дії 

Програми 

Департамент економіки і інвестицій, КП «Інститут розвитку 

міст», Вінницька ТПП, бізнес-асоціації Вінницької міської 

територіальної громади, Рада підприємців при міському 
голові. 

Інші джерела 

фінансування 

Грантові 

кошти 
      

2.6. «Покажи 

вінницьке світу» 

Частково компенсовано вінницьким МСП 

витрати на участь у міжнародних 

виставках. Продовжено співпрацю з 
інституціями для сприяння експортної 

діяльності. 

Протягом дії 

Програми 

Департамент економіки і інвестицій, КП «Інститут розвитку 
міст», Вінницька ТПП, бізнес-асоціації Вінницької міської 

територіальної громади, Рада підприємців при міському 

голові. 

Бюджет 
Вінницької 

міської 

територіальної 
громади, інші 

джерела 

фінансування 

1 000 0 500 500 

3 
Розвиток бізнес-

компетенцій 

3.1. «Марафон 

можливостей для 

бізнесу» 

Проведено освітні заходи у різних 
форматах для представників МСП 

Вінницької міської територіальної 

громади тематик, актуальних в бізнес-
середовищі 

Протягом дії 
Програми 

Департамент економіки і інвестицій, бізнес-асоціації 

Вінницької міської територіальної громади, Вінницька ТПП,  
громадські організації, начальні заклади Вінницької міської 

територіальної громади. 

Бюджет 

Вінницької 
міської 

територіальної 

громади, інші 
джерела 

фінансування 

1 050 350 350 350 



 

3.2. «Швидкі 

зустрічі» 

Запроваджено практики індивідуальних 
консультацій для розвитку бізнесу 

досвідченими підприємцями початківцям. 

Проведено зустрічі задля обміну досвідом 

Протягом дії 

Програми 

Департамент економіки і інвестицій, бізнес-асоціації 

Вінницької міської територіальної громади, Рада підприємців 
при міському голові. 

Бюджет 
Вінницької 

міської 

територіальної 
громади, інші 

джерела 

фінансування 

150 50 50 50 

3.3. «Молодіжне 

підприємництво» 

Проведено конкурс молодіжних бізнес-

проєктів. Проведено студентські бізнес-

інкубаційні програми 

Протягом дії 

Програми 

Департамент економіки і інвестицій, бізнес-асоціації 

Вінницької міської територіальної громади, начальні заклади 

Вінницької міської територіальної громади. 

Бюджет 
Вінницької 

міської 

територіальної 

громади, інші 

джерела 

фінансування 

450 150 150 150 

3.4. «Жіноче 
підприємництво» 

Проведено гендерний аналіз МСП. 
Проведено навчання для жінок-

підприємиць. Проведено конкурс 

стартапів жіночого бізнесу. Підтримано 
мережування жінок-підприємиць. 

Протягом дії 
Програми 

Департамент економіки і інвестицій, бізнес-асоціації 

Вінницької міської територіальної громади, начальні заклади 

Вінницької міської територіальної громади. 

Бюджет 

Вінницької 
міської 

територіальної 

громади, інші 
джерела 

фінансування 

400 100 150 150 

4 
Покращення 

бізнес клімату 

4.1. 

«Забезпечення 

часткової 

компенсації 

відсотків за 
кредитами 

суб’єктам МСП 

Вінницької 
міської 

територіальної 

громади» 

Зменшення фінансового навантаження на 

витрати по кредитах, отриманих 

суб’єктами МСП Вінницької міської 
територіальної громади  

Протягом дії 

Програми 
Департамент економіки і інвестицій. 

Бюджет 

Вінницької 
міської 

територіальної 

громади 

15 000 5 000 5 000 5 000 

4.2. «Інша 

фінансова 

підтримка МСП» 

Надано допомогу у пошуку грантової 

підтримки для діючих підприємців та 
стартапів 

2022-2023 

Департамент економіки і інвестицій, бізнес-асоціації 
Вінницької міської територіальної громади, Рада підприємців 

при міському голові, начальні заклади Вінницької міської 

територіальної громади, Вінницька ТПП. 

Не потребує 

фінансування 

- - - - 

Розроблено концепцію Фонду підтримки 

МСП 
2022-2023 

Департамент економіки і інвестицій, ГУ статистики у 

Вінницькій області, бізнес-асоціації Вінницької міської 
територіальної громади, Вінницька ТПП, Рада підприємців 

при міському голові, Вінницький міський центр зайнятості, 

начальні заклади Вінницької міської територіальної громади. 

Не потребує 

фінансування 

4.3. «Доступ 

МСП до 
талантів» 

Проведено моніторинг потреб МСП 
Вінницької міської територіальної 

громади щодо необхідного кадрового 

забезпечення 

2022-2023 

Департамент економіки і інвестицій, бізнес-асоціації 

Вінницької міської територіальної громади, навчальні заклади 
Вінницької міської територіальної громади, Вінницька ТПП. 

Не потребує 

фінансування 

- - - - 
Налагоджено співпрацю з МСП 

Вінницької міської територіальної 
громади та навчальними закладами. 

Створено комунікаційний майданчик між 

2021-2022 

Департамент економіки і інвестицій, бізнес-асоціації 

Вінницької міської територіальної громади, Вінницька ТПП, 

начальні заклади Вінницької міської територіальної громади. 

Не потребує 
фінансування 



 

професійно-технічними закладами, 
бізнесом та владою. Проведено ярмарку 

вакансій та інші заходи 

4.4. «Бізнес-
кластери» 

Проведено дослідження щодо можливості 

об’єднання підприємців (кластерний 

аналіз) 

Протягом дії 
Програми 

Департамент економіки і інвестицій, Вінницька ТПП, бізнес-
асоціації Вінницької міської територіальної громади, Рада 

підприємців при міському голові, ГУ Статистики у Вінницькій 

області, начальні заклади Вінницької міської територіальної 
громади 

Бюджет 

Вінницької 
міської 

територіальної 

громади, інші 
джерела 

фінансування 

300 0 300 0 

4.5. «Відкрита 

регуляторна 

платформа» 

Здійснено аналіз та обговорення 

регуляторних актів, які вливають на 

підприємницьке середовище. 

Протягом дії 
Програми 

Департамент економіки і інвестицій, Департамент 

адміністративних послуг, ГУ статистики у Вінницькій області, 

ГУ ДПС у Вінницькій області, бізнес-асоціації Вінницької 
міської територіальної громади, Вінницька ТПП, Рада 

підприємців при міському голові, начальні заклади Вінницької 

міської територіальної громади. 

Не потребує 
фінансування 

- - - - 

4.6. «Створення 

Центру розвитку 
підприємництва» 

Відкрито Центр розвитку підприємництва 

на базі Вінницького інноваційно-
технологічного парку «Кристал» 

Протягом дії 

Програми 

Департамент економіки і інвестицій, Департамент 
адміністративних послуг, ГУ статистики у Вінницькій області, 

ГУ ДПС у Вінницькій області, бізнес-асоціації Вінницької 

міської територіальної громади, Вінницька ТПП, Рада 
підприємців при міському голові, Вінницький міський центр 

зайнятості, КП «Вінницький муніципальний центр інновацій», 

начальні заклади Вінницької міської територіальної громади. 

Бюджет 

Вінницької 

міської 
територіальної 

громади 

1 000 0 500 500 

Всього, тис. грн 21 750 6 350 7 900 7 500 

 

 

 

 



 

1.6. Наскрізні теми 

 

Наскрізні теми 

Серед наскрізних тем, визначених Концепцією інтегрованого розвитку м. Вінниці 

до 2030 року, найбільш актуальними і важливими для Програми визначено наступні: 

1) Місто Вінниця в міжнародному, національному та регіональному контекстах (в 

тій їхній частині, яка стосується розвитку експортоорієнтованого підприємництва); 

2) Врахування прав та потреб чоловіків та жінок (в частині забезпечення рівних 

прав і можливостей для чоловіків і жінок розвивати малий та середній бізнес в місті і 

отримувати однакову винагороду за результатами своєї праці); 

3) Облік ресурсів та цифровізація (в частині впровадження сучасних 

інформаційних технологій в усі сфери міського життя). 

Пріоритизація 

наскрізної теми 

Першим пріоритетом є тема «Місто Вінниця в міжнародному, національному та 

регіональному контекстах». Розвиток малого і середнього бізнесу в цьому контексті 

передбачає застосування стратегії подвійного виграшу (win-win), що формуватиме 

його привабливість і унікальність у міжнародному, національному та регіональному 

масштабах. 

Другим пріоритетом є тема «Облік ресурсів та цифровізація». Цифровізація, це не 

лише ключовий пріоритет розвитку прогресивного розумного міста, але й основна 

умова розвитку прогресивного бізнесу, який має стати основою благополуччя 

Вінницької міської територіальної громади. 

Третім пріоритетом є «Врахування прав та потреб чоловіків та жінок». Вона 

абсолютно чітко відображає не лише український, але і світовий напрям розвитку 

підприємництва, що знайшло своє відображення і в Цілях сталого розвитку ООН і в 

Акті з питань малого бізнесу для Європи  

Заходи 

До першого пріоритету: 

● 2.2. «Тиждень вінницького бізнесу» 

● 2.3. «Історії успішних» 

● 2.4. «Знай своє» 

● 2.5. «Бізнес-мости» 

● 2.6. «Покажи вінницьке світу» 

● 4.4. «Бізнес-кластери» 

До другого пріоритету: 

● 1.1.«Міська рада інформує» 

● 2.1.«Бізнес-профіль міста» 

До третього пріоритету: 

● 3.3. «Молодіжне підприємництво» 

● 3.4. «Жіноче підприємництво» 

Очікувані результати 

Заплановані показники моніторингу, які стосуються наскрізних тем в контексті 

даної програми: 

До першого пріоритету: 

● Кількість сформованих галузевих кластерів. 

● Кількість проведених комунікаційних заходів з підприємцями щодо 

створення кластерів. 

До другого пріоритету: 

● Кількість підприємств IT-сектору в територіальній громаді. 

До третього пріоритету: 

● Кількість підприємств, які управляються жінками. 

 

1.7. Просторовий вимір 

 

 Всі проєкти Програми, окрім проєкту 2.5.«Бізнес-мости», будуть 

реалізовані на території Вінницької міської територіальної громади.  

 Проєкт  4.6. «Створення Центру розвитку підприємництва» буде 

реалізовано на базі інноваційно-технологічного парку «Кристал» (м. Вінниця, 

вул. 600-річчя, 21 – на території заводу «Кристал»).  



 

 Проєкт 2.5.«Бізнес-мости» буде реалізовано в містах-партнерах в інших 

регіонах України.  

 

1.8. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

  

 Відповідальними за здійснення запланованих Програмою заходів, 

забезпечення їхньої реалізацію в повному обсязі та у визначені терміни є 

виконавчі органи міської ради, установи, організації, громадські організації 

підприємців Вінницької міської територіальної громади, бізнес-асоціації 

Вінницької міської територіальної громади, установи інноваційної 

інфраструктури, навчальні заклади Вінницької міської територіальної громади, 

згідно до відповідних завдань Програми. Відповідальним виконавцем виступає 

департамент економіки і інвестицій, котрий координує свою діяльність з іншими  

виконавчими органами, установами та організаціями, задіяними в реалізації 

Програми. 

 Відповідальні за виконання програмних заходів щоквартально до 20 числа 

місяця, наступного за звітним періодом, інформують департамент економіки і 

інвестицій про стан виконання заходів. Узагальнена інформація, підготовлена 

департаментом економіки і інвестицій, розміщується на офіційному сайті міської 

ради щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. 

 З метою забезпечення контролю за досягненням поставлених цілей 

визначено перелік показників моніторингу реалізації програми. Для визначення 

необхідності коригування документу не рідше, ніж раз на рік проводитиметься 

аналіз ефективності дії Програми, виходячи з фактичних показників 

моніторингу. 

 Внесення змін до Програми здійснюватиметься за процедурою внесення 

змін до місцевих нормативних актів. Звіт про хід виконання Програми щорічно 

виноситься на розгляд виконавчого комітету міської ради з подальшим 

винесенням на розгляд Вінницької міської ради. Контроль за використанням 

бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, 

здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України. 

 

1.9. Показники моніторингу (ключові показники) Програми 

 

 В основі моніторингу й оцінки результатів реалізації Програми лежить 

система кількісних та якісних індикаторів, які характеризують, яким чином 

реалізовані цілі та завдання та який вплив це має на умови розвитку МСП. 

Інструментом моніторингу й оцінки реалізації Програми є щорічна підготовка 

департаментом економіки і інвестицій профілю МСП, за допомогою якого 

відстежуються зміни, що відбулись у секторі МСП під впливом зовнішніх 

(незалежних від регіональної влади) чинників та в результаті реалізації заходів, 

передбачених цією Програмою. 

 Програмою передбачено оприлюднення органами влади регулярних звітів 

про свою діяльність із розвитку МСП, а також проведення інших заходів 

моніторингу та оцінки реалізації Програми. Показники, які дозволяють 

відстежити результативність заходів політики сприяння розвитку МСП, 



 

узгоджені з індикаторами статистичного моніторингу впровадження Концепції 

інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030 і представлені в Таблиці 5. 

 

Таблиця 5 

Показники моніторингу Програми 

 

№ 

з/п 
Назва показника 

Одиниця 

виміру 

Вихідне 

значення 

показника 

1.  Кількість сформованих галузевих кластерів кластерів 
1 

Станом на 01.10.2020 

2.  Чисельність працюючих у суб’єктів МСП осіб 
63 820 

Станом на 01.01.2020 

3.  Обсяг фінансування передбачений на сприяння розвитку МСП тис. грн 
6 373,4 

Станом на 01.01.2020 

4.  Кількість діючих суб’єктів МСП одиниць 
32 235 

Станом на 01.01.2020 

5.  
Кількість об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва (бізнес-

інкубатори, бізнес-центри) 
одиниць 

2 
Станом на 01.10.2020 

6.  Обсяг надходження до бюджету від МСП тис. грн 
1 689 139 

Станом на 01.01.2020 

7.  
Кількість навчальних заходів для МСП організованих Вінницькою 

міською радою або в партнерстві з нею 
одиниць 

12 
За 2019 рік 

8.  Обсяг експорту товарів та послуг 
млн дол. 

США 

1 026,7 
Станом на 01.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова           С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Департамент економіки і інвестицій  

Горлов Євген Ігорович 

Головний спеціаліст відділу підтримки бізнесу управління економічної політики  

 

 


