
Стан реалізації Програми розвитку малого та середнього підприємництва 

Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки  

 

за ІIІ квартал 2021 року 

 

 

№ 

Назва напряму 

діяльності 

Перелік 

заходів/ 

проєктів 

Програми 

Очікуваний результат 

Термін виконання 

заходу/ проєкту, з 

розбивкою по 

роках 

Звіт про виконання за ІІІ квартал 2021 р. 

Джерела 

фінансування 

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 

На офіційному сайті міської ради функціонує розділ 

«Підприємцю», який містить необхідну інформацію, що 

стосується підтримки бізнесу на території Вінницької 

міської ТГ. Відповідальний за ведення розділу, наповнення 

його актуальною корисною інформацією - департамент 

економіки і інвестицій міської ради. Департаментом 

інформаційних технологій надається вся необхідна 

технічна допомога за пропозиціями департаменту 

економіки і інвестицій щодо розвитку розділу. Також 

інформація для підприємців поширюється в телеграм 

каналі City4Business та на facebook сторінці Департаменту 

економіки і інвестицій.  

 

Працівниками департаменту адміністративних послуг в 

Центрі адміністративних послуг «Прозорий офіс» та його 

відділеннях представникам МСП надається вичерпна 

інформація щодо вимог та порядку отримання 

адміністративних послуг, в тому числі документів 

дозвільного характеру. 

Відповідальними працівниками департаменту 

адміністративних послуг проводиться постійний 

моніторинг та оновлення інформації, розміщеної на 

офіційному сайті міської ради про діяльність 

територіальних відділень ЦАП «Прозорий офіс», про 

перелік документів дозвільного характеру, вимоги до їх 

видачі. 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади, інші 

джерела 

фінансування 



1 

 

1.2.« Бізнес-

сніданок з 

міським 

головою» 

Проведено регулярні зустрічі 

міського голови з представниками 

МСП Вінницької міської 

територіальної громади  

Протягом дії 

Програми 

26 серпня проведено бізнес-бранч з Вінницьким міським 

головою. щодо розвитку та підтримки малого та 

середнього бізнесу в умовах коронакризи. 

Головною темою - стали інструменти росту малого та 

середнього підприємництва Вінниці у готельно-

ресторанній сфері та стандартів діяльності. 

У затишній атмосфері, зустріч дала змогу кожному 

учаснику поспілкуватися та поставити питання міському 

голові та поділитися досвідом ведення бізнесу. 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади, інші 

джерела 

фінансування 

Інформування 

МСП та 

покращення 

комунікації 1.3.«Критик

уєш – 

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 

Департаментом економіки і інвестицій опрацьовується 

перелік питань для чергового щорічного опитування 

«Критикуєш – пропонуй». 

Не потребує 

фінансування 

2 

Популяризація 

культури 

підприємництва 

та промоція 

місцевого 

бізнесу 

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 

Організовано 10 візитів іноземних делегацій до 

Вінницької міської ради, в тому числі делегації 

швейцарських парламентарів та Надзвичайного та 

Повноваженого Посла Республики Франція в Україні. 

Відбулась церемонія відкриття Почесного Консульства 

Республіки Латвія у Вінниці та Вінницькій області. 

Встановлений контакт з університетом м. Діжон з 

організації промоції здорового харчування студентами 

вінницьких університетів. Продовжується реалізація 

проекту "Діти світу" з м Бірмінгем (США) (в рамках 

запланованих на 2021 р. заходів). Організований візит 

німецької делегації проєкту “Діалоги для міських змін” 

GIZ, за результатами якого Вінниця долучиться до 

проєкту. 

Інші джерела 

фінансування 



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 

Враховуючи карантинні обмеження, у ІІІ кварталі 2021 р. 

за даним напрямком, представники КП «Інститут 

розвитку міст брали участь у наступних онлайн-заходах: 

• Конференція “Фінансування та інвестиції в 

громадах”, організована проектом U-LEAD з Європою;  

• Ознайомча подія проєкту "Мери за економічне 

зростання" щодо нової фази, форум "Україна 30. 

Екологія"; 

• Конгрес Транскордонної співпраці 2021 (Люблін); 

• панельне обговорення проєкту «Єдність у 

різноманітті, організованому Британською радою в 

Україні. Було представлено Інтеркультурну стратегію 

ВМТГ та напрацювання з розробки Вітальної політики;  

• міжнародний вебінар ICC "Сталі Інтеркультурні 

міста: як зробити їх більш інклюзивними", організованого 

РЄ; 

• інтерактивний круглий стіл "Закон про корінні 

народи України як запорука сталого розвитку держави";  

• модерування тренінгу "Управління різноманіттям" 

від Української школи урядування. 

Підготовлена відповідна редакція англійською мовою 

затвердженого Плану дій із впровадження у Вінницькій 

міській територіальній громаді Ініціативи «Партнерство 

«Відкритий Уряд» у 2021-2023 рр. та викладена на 

сторінку м. Вінниці на сайті OGP 

https://www.opengovpartnership.org/members/vinnytsia-

ukraine/. Зобов'язання по організації роботи Офісів 

взаємодії на приєднаних територіях, яке входить до Плану 

дій подано на конкурс на отримання Нагороди OGP Local. 

Підготовлено Звіт про пророблену інтеркультурну 

діяльність на Раду Європи з описом найкращих практик 

(інтеркультурні практики будуть поширені на глобальну 

мережу інтеркультуних міст (на сайті РЄ 'Intercultural 

Cities'); 

Спільно з мерією м. Діжон та ДЕіІ готується візит 

вінницької делегації на виставку International Gastronomy 

Fair у м. Діжон.ч 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади, інші 

джерела 

фінансування 



3 
Розвиток бізнес-

компетенцій 

3.1. 

«Марафон 

можливосте

й для 

бізнесу» 

Проведено освітні заходи у різних 

форматах для представників МСП 

Вінницької міської територіальної 

громади тематик, актуальних в 

бізнес-середовищі 

Протягом дії 

Програми 

У III кварталі 2021 року проведено 3 освітні заходи 

«MeetUp for business»:. 

1)23 липня «Екотрансформація бізнесу» з Людмилою 

Циганок; 

2)27 серпня «Побудова відділу продажів» з Іванною 

Євсєєвою; 

3)17 вересня «Стратегія блакитного океану» з Павлом 

Шереметою. 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади, інші 

джерела 

фінансування 

3.4. 

«Жіноче 

підприємни

цтво» 

Проведено гендерний аналіз МСП. 

Проведено навчання для жінок 

підприємиць. 

Проведено конкурс стартапів 

жіночого бізнесу. Підтримано 

мережування жінок-підприємиць 

Протягом дії 

Програми 

Вінницька міська рада надала підтримку в проведенні 

жіночого бізнес-форуму «VinLadyFest». Під час заходу 

учасниці у форматі майстер класів отримали нові знання і 

навички для розвитку власної справи. 
Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади, інші 

джерела 

фінансування 

4 
Покращення 

бізнес клімату 

4.1. 

«Забезпечен

ня часткової 

компенсації 

відсотків за 

кредитами 

суб’єктам 

МСП 

Вінницької 

міської 

територіаль

ної 

громади» 

 

 

Зменшення фінансового 

навантаження на витрати по 

кредитах, отриманих суб’єктами 

МСП Вінницької міської 

територіальної громади  

Протягом дії 

Програми 

Рішенням Виконавчого комітету міської ради від 16.09.2021 р. 

№ 2212 було нараховано часткову компенсацію відсотків за II 

квартал 2021 року. Відповідно до рішення 5 суб’єктів 

підприємницької діяльності отримали компенсацію на 

загальну суму 110 064,80 грн. 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 



4.5. 

«Відкрита 

регуляторна 

платформа» 

Здійснено аналіз та обговорення 

регуляторних актів, які вливають 

на підприємницьке середовище. 

Протягом дії 

Програми 

Перелік діючих регуляторних актів, затверджених 

Вінницькою міською радою та її виконавчим комітетом, 

звіти про відстеження результативності регуляторних 

актів, аналізи регуляторного впливу опубліковані на 

офіційному сайті Вінницької міської ради у розділі 

«Регуляторна політика» відповідальним за ведення 

сторінки департаментом економіки і інвестицій.  

Не потребує 

фінансування 

 

 
 

Директор департаменту 

економіки і інвестицій                                   Максим Мартьянов                        
 

 

І. Черната 

Ю. Дзісь 

В. Сітарський 

59-51-22 

 


