
Стан реалізації Програми розвитку малого та середнього підприємництва 

Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки  

 

за I квартал 2021 року 

 

 

№ 

Назва 

напряму 

діяльності 

Перелік 

заходів/ 

проєктів 

Програми 

Очікуваний результат 

Термін виконання 

заходу/ проєкту, з 

розбивкою по 

роках 

Звіт про виконання за І 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 



1.3.«Критикує

ш – 

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 

підприємництв

а 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 

Протягом 1 кв. 2021 р. організовано 4 візити міжнародних 

делегацій до Вінницької міської ради, в тому числі 

Надзвичайних та Повноважних Послів Королівства 

Великобританії та Туреччини. Під час візитів 

обговорювались можливості інвестування в економіку 

міста. 

Була організована онлайн-зустріч керівництва міста з 

Корлетт Стюарт Бернс, виконавчим директором асоціації 

Міст-побратимів Бірмінгема (США, Алабама), одним з 

питань зустрічі було налагодження економічних зв’язків. 

Представники Інституту розвитку міст брали участь у 

наступних онлайн-заходах: 

• «Економічна дипломатія: чи відповідають 

інструменти реаліям сусідства? Білоруський кейс», 

організатор: Рада зовнішньої політики «Українська 

призма» 

• «Економічна дипломатія: як працює і де буксує 

Україна у відносинах з сусідами? Грузія, Молдова, 

ГУАМ», організатор: Рада зовнішньої політики 

«Українська призма» 

• «Економічна дипломатія: як працює і де буксує 

Україна у відносинах з сусідами? Болгарія, Туреччина, 

ОЧЕС», організатор: Рада зовнішньої політики 

«Українська призма» 

• «Шлях до успіху в очікуваних конкурсах програми 

Горизонт Європа у сфері цифрових інновацій». 

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 першому кварталі 

2021 р. за даним напрямком, представники КП «Інститут 

розвитку міст брали участь у наступних онлайн-заходах: 

• «European Green Deal та український бізнес», 

організатор Ukrainian Trade & Business Association  

• «Місцевий економічний розвиток у часи пандемії» 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади, інші 

джерела 

фінансування 



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 

Підготовлено тендерну документація (договір, технічні 

вимоги до предмета закупівлі) на проведення 6 

навчальних заходів в рамках проекту «Марафон 

можливостей для бізнесу». Початок проведення заходів 

заплановано на травень 2021 року. 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади, інші 

джерела 

фінансування 

3.3. 

«Молодіжне 

підприємницт

во» 

Проведено конкурс молодіжних 

бізнес-проєктів. Проведено 

студентські бізнес-інкубаційні 

програми 

Протягом дії 

Програми 

Тривала робота щодо розробки концепції «Конкурсу 

бізнес-проектів «VinIDEA». Залучено партнерів для 

проведення заходу, а саме Молодіжний центр «Квадрат» 

та Вінницьку бізнес школу. Розпочато прийом заявок на 

конкурс, старт навчання заплановано на 16 квітня 2021 

року.  

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади, інші 

джерела 

фінансування 

4 
Покращення 

бізнес клімату 

4.1. 

«Забезпеченн

я часткової 

компенсації 

відсотків за 

кредитами 

суб’єктам 

МСП 

Вінницької 

міської 

територіально

ї 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 25.03.2021р. 

№ 767 було нараховано часткову компенсацію відсотків за IV 

квартал 2020 року. Відповідно до рішення 5 суб’єктів 

підприємницької діяльності отримали компенсацію на 

загальну суму 84 663,99 грн. Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

4.4. «Бізнес-

кластери» 

Проведено дослідження щодо 

можливості об’єднання 

підприємців (кластерний аналіз) 

Протягом дії 

Програми 

17 лютого Вінницька міська рада підписала Меморандум 

про співпрацю із новоствореною в лютому 2021 року 

Громадською спілкою «Вінницький кластер 

приладобудування та автоматизації» про спільні наміри 

співпраці у напрямку зростання економічного потенціалу 

міста Вінниці за рахунок підвищення 

конкурентоспроможності представників МСП даної галузі 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади, інші 

джерела 

фінансування 



та розвитку регіональної інноваційної екосистеми 

промислових високотехнологічних секторів. 

Ініціатором підписання Меморандуму виступила 

Громадська спілка, до якої увійшли 6 вінницьких 

підприємств, що працюють у приладобудівній галузі та 

займаються автоматизацією виробництв: ПП 

«Вінаерогіс», ТОВ «Майтек Плюс», ТОВ «Інновінпром», 

ТОВ «Гремпіс», ТОВ «Промавтоматика-Вінниця», ТОВ 

«Тірас». 

4.5. 

«Відкрита 

регуляторна 

платформа» 

Здійснено аналіз та обговорення 

регуляторних актів, які вливають 

на підприємницьке середовище. 

Протягом дії 

Програми 

В I кварталі 2021 року рішенням Вінницької міської ради  

від 26.03.2021 №287 затверджено «Звіт щодо здійснення 

державної регуляторної політики виконавчими органами 

міської ради у 2020 році».   

Також, 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 

 

 
 


