УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
Про затвердження Програми розвитку конкурентоспроможності
малого та середнього підприємництва в Одеській області
на 2017-2020 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про розвиток та
державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про
національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»,
на виконання Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області
до 2020 року, з метою подальшого розвитку підприємницької та інвестиційної
діяльності в регіоні, забезпечення підтримки малих і середніх підприємств,
обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму розвитку конкурентоспроможності малого та
середнього підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки (далі Програма), що додається.
2. Обласній державній адміністрації протягом 2017-2020 років
передбачати в обласному бюджеті на відповідний рік асигнування для
реалізації заходів Програми.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
обласної ради з питань економіки, промисловості, підприємництва,
регуляторної політики та інвестиційної діяльності.

Голова обласної ради

16 червня 2017 року
№ 405-VII

А.І. Урбанський

Додаток
до рішення обласної ради
від 16 червня 2017 року
№ 405-VII

Програма
розвитку конкурентоспроможності
малого та середнього підприємництва
в Одеській області на 2017-2020 роки

Одеса – 2017

Паспорт Програми розвитку конкурентоспроможності малого
та середнього підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки
1. Ініціатор розроблення
Програми
2. Розробник Програми
3. Співрозробники
Програми (у разі наявності)
4. Відповідальний
виконавець Програми

5. Учасники Програми

6. Термін реалізації
Програми
6.1. Етапи виконання
Програми(для
довгострокових програм)
7. Перелік місцевих
бюджетів, які беруть участь
у виконанні Програми
8. Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми
у тому числі:
8.1. коштів обласного
бюджету
8.2. коштів інших місцевих
бюджетів
8.3. коштів інших джерел

Департамент економічної політики та
стратегічного планування обласної державної
адміністрації
Департамент економічної політики та
стратегічного планування обласної державної
адміністрації
Департамент економічної політики та
стратегічного планування,
Управління інвестицій, міжнародного та
міжрегіонального співробітництва обласної
державної адміністрації
Обласна державна адміністрація, банківські
установи, суб’єкти малого і середнього
підприємництва
2017-2020 роки

Обласний бюджет
222,75 млн. грн.

23,75 млн. грн.
199,0 млн. грн.

1. Вступ
За 2016 рік Україна покращила свою позицію в рейтингу легкості
ведення бізнесу Doing Business на 1 позицію, піднявшись з 81 на 80 місце зі
190 країн світу світу. Малий та середній бізнес відіграє важливу роль у
соціально-економічному розвитку держави, є одним із головних факторів
формування і розвитку конкурентоспроможності національної економіки,
підтримки внутрішнього ринку.
Перевагою підприємництва є стале економічне зростання країни,
створення конкурентоспроможного ринкового середовища, стимулювання
інноваційного розвитку, зміцнення економіки регіонів.
Основними напрямами Програми розвитку конкурентоспроможності
малого та середнього підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки є
забезпечення підтримки малих і середніх підприємств шляхом запровадження
програм кредитування,
часткової компенсації відсоткових ставок за
кредитами, сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього
підприємництва, гарантування прав суб’єктів малого і середнього
підприємництва під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності, впровадження механізмів сприяння та стимулювання
до використання у виробництві суб’єктами малого і середнього
підприємництва новітніх технологій, а також технологій, які забезпечують
підвищення якості товарів (робіт, послуг).
Відкритий відбір пріоритетів господарської діяльності, які мають
високий трансформаційний потенціал для економіки, через проведення
конкурсу інвестиційних проектів, врахування і використання місцевих переваг
та мобілізація місцевих економічних гравців як основних суб’єктів
економічних змін є відправними точками стабільного розвитку бізнесу,
якісного життя та благополуччя мешканців Одещини.
Інструментом реалізації на регіональному рівні державної політики
розвитку малого і середнього підприємництва, інвестиційної діяльності є
Програма розвитку конкурентоспроможності малого та середнього
підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки.
Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і
термінами реалізації комплекс заходів (проектів), спрямованих на створення
нормативно-правових, фінансових, ресурсних, інформаційних та інших умов
розвитку малого і середнього підприємництва в регіоні.
Програма розроблена з урахуванням основних положень законів
України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку
малого підприємництва в Україні» з урахуванням Методичних рекомендацій
щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку
малого
і
середнього
підприємництва,
затверджених
наказом
Держпідприємництва України від 18.09.2012 № 44, та інших нормативноправових актів.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої
спрямована Програма
Станом на 31 грудня 2016 року загальний обсяг прямих іноземних
інвестицій (акціонерного капіталу) становив 1331,3 млн. дол. США (обсяг
збільшився на1,2 млн. дол. США або на 0,1% у порівнянні з даними на 1 січня
2016 року).
За обсягами ПІІ область посіла 6 місце (на 01.01.2016 – 6 місце) серед
інших регіонів країни.
У січні–грудні 2016р. в економіку Одеської області іноземними
інвесторами вкладено 56,4 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного
капіталу), зменшення капіталу становило 18,5 млн.дол. США; інші зміни вартості
акціонерного капіталу нерезидентів становили – 36,7 млн. дол. США (у т.ч. за
рахунок курсової різниці – 30,1 млн. дол. США).
Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу населення
регіону на 31 грудня 2016р. становив 560,0 дол. США.
До основних країн-інвесторів, на які припадає 81,1% загального обсягу
прямих інвестицій, входять: Кіпр (35,3%), Сінгапур (16,5%), Велика Британія (7,0%),
Нідерланди (6,0%), Німеччина (4,7%), США (4,2%), Монако (3,9%), Франція (3,5%).
Серед країн світу на 31 грудня 2016 року з початку року:

найбільший приріст ПІІ (млн.дол.США):
Сінгапур
+103,4
Монако
+10,2
США
+6,3

найбільший відтік ПІІ (млн.дол.США):
Нідерланди
-81,6
Кіпр
-19,96
Велика Британія
-8,7
Франція
-1,3

Найбільший приріст ПІІ у сфери:
 транспорту, складського господарства,
+23,6 млн.дол.США
поштової та кур'єрської діяльності
 Тимчасове розміщування й організація
+2,4 млн.дол.США
харчування
 діяльність у сфері адміністративного
+1,0 млн. дол.США
та допоміжного обслуговування
Прямі іноземні інвестиції в область
Прямі інвестиції нерезидентів в область
(акціонерний капітал та боргові інструменти) на 01.01.2016
Акціонерний капiтал нерезидентів
в область на 01.01.2016
Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів
Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів
Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів
(зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)
з них курсова різниця
Акціонерний капiтал нерезидентів
в область на 31.12.2016
Боргові інструменти
(заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за
торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими
інвесторами)
на 01.01.2016
на 31.12.2016
Прямі інвестиції нерезидентів в область
(акціонерний капітал та боргові інструменти) на 31.12.2016

Усього
(млн.дол.CША
)

у тому числі:
з країн
з інших
країн світу
ЄС

2403,2

1916,4

486,8

1330,1

929,1

400,9

56,4
-18,5

29,3
-8,7

27,1
-9,9

-36,7

-137,5

100,8

-30,1

-18,0

-12,1

1331,3

812,3

518,9

1073,1

987,3

85,8

1074,5

989,2

85,4

2405,8

1801,4

604,3

Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності на 1.04 2017
року становила 89218 осіб, в тому числі 11,7 тис. юридичних осіб (13,1%) та
77,5 тис. фізичних осіб-підприємців (86,9%).
По видах діяльності найбільша кількість суб’єктів функціонувала в
оптовій та роздрібній торгівлі 39,7 тис.осіб (44,5% до загальної кількості), у
сфері операцій з нерухомим майном – 7,5 тис.осіб (8,4%), у сфері інформації
та телекоммунікацій – 5,9 тис.осіб (6,6%), у мистецтві, спорті – 7,6 тис.осіб
(8,5%), у науковій та технічній діяльності – 5,5 тис.осіб (6,2%), в
промисловості – 4,5 тис.осіб (5,1%).
Кількість діючих суб’єктів
підприємницької діяльності в області
на 01.04.2017
на
01.01.2017

Суб’єкти
господарської
діяльності, у т. ч.

Динаміка

Усього

у т.ч суб’єктів
підприємницької
діяльності

+/-

%

217 859

212 501

89 218

-5 358

97,5%

юридичні особи

80 381

81 344

11 688

963

101,2%

фізичні особипідприємці

137 478

131 157

77 530

-6 321

95,4%

*За даними Головного управління ДФС в Одеській області
Зареєстровано суб’єктів
підприємницької діяльності, які перебувають на єдиному податку I-III групи
2015 рік

2016 рік

Січеньберезень
2017 року

кількість

Відхилен
-ня, осіб
+/-

кількість

Відхилення, осіб +/-

10 580

10 381

-199

18 079

7 698

11 294

Юридичні
особи

2809

2 313

-496

5 582

3 269

1 124

Фізичні особи

7780

8 068

+288

12 497

4 429

10 170

Суб’єкти
підприємницької
діяльності, у т. ч.

2014
рік

На початку 2017 року у зв’язку із внесенням змін до Закону України
«Про збір та облік єдиного внеску на загальне обов’язкове страхування»
значною кількістю фізичних осіб-підприємців припинено підприємницьку
діяльність. На 01.04.2017 року 16 491 фізичних осіб-підприємців припинило
підприємницьку діяльність.
Одним із основних завдань програми є уникнення негативних наслідків
для державного і місцевих бюджетів, пов’язаних зі скороченням надходжень
від суб’єктів малого підприємництва.
Частка надходжень від суб’єктів малого підприємництва до зведеного
бюджету Одеської області за 2016 рік становить 14 054,9 млн. грн. або 34,7%
(у 2014 році 31,4%, 2015 році 28,3%), у тому числі за рахунок юридичних осіб
– 12 330,6 млн. грн., фізичних осіб – 1724,3 млн. грн.

Бізнес потребує від влади пошуку нових збалансованих та виважених
рішень з точки зору поєднання інтересів влади та бізнесу, які враховують
поточну ситуацію та не створюють додаткового фіскального та регуляторного
тиску, забезпечують здійснення необхідних реформ в Україні.
Основними причинами, що перешкоджають розвитку малого і
середнього підприємництва як в цілому в Україні, так і безпосередньо
в Одеській області є:
- складність доступу до фінансово-кредитного ресурсу;
- високі ставки по кредитах;

- відсутність підтримки малого бізнесу, особливо в пріоритетних
галузях промисловості, що створюють найбільший потенціал
потужного розвитку економіки в Одеській області;
- неналежний
рівень
інформаційного,
консультативного
та
методичного забезпечення підприємницької діяльності.
Однією з основних умов подолання негативних тенденцій розвитку
малого і середнього підприємництва є розроблення та здійснення комплексу
заходів щодо розв’язання проблем, які перешкоджають подальшому
поліпшенню бізнес-середовища.
Результатом виконання Програми є забезпечення умов реалізації завдань
відповідно до Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області
до 2020 року «Стимулювання власного виробництва продукції в регіоні для
зменшення частки імпортних товарів», «Створення сприятливого
інвестиційного клімату в регіоні для активного інвестування в інноваційні
проекти коштів українських інвесторів», а також реалізація Стратегії сталого
розвитку «Україна – 2020», плану пріоритетних дій Уряду на період до
2020 року, що стане наслідком збільшення кількості робочих місць, обсягу
валового регіонального продукту, кількості суб’єктів ведення бізнесу та
підвищення надходжень в бюджети різних рівнів.
3. Визначення мети Програми
Метою Програми є створення належних умов для розвитку
конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва, підвищення
економічних показників розвитку області, пріоритетних галузей економіки,
забезпечення
стабільного
функціонування
малого
та
середнього
підприємництва завдяки спільним діям місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, національних та міжнародних фінансових
установ, суб’єктів малого та середнього підприємництва, громадськості щодо
консолідації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, виробничого та
наукового потенціалу.
4. Заходи Програми
До Програми включено заходи, які необхідно реалізувати протягом
2017 – 2020 років, для досягнення поставлених цілей та виконання визначених
завдань, а саме: формування цілеспрямованої, послідовної та передбачуваної
державної регуляторної політики, активізація фінансово-кредитної та
інвестиційної підтримки малого і середнього бізнесу, формування розвинутої
інфраструктури підтримки підприємництва.
Сьогодні Україна займає лідируючі позиції в світі з експорту окремих
зернових та інших сільськогосподарських культур. Це свідчить про те, що
існує значний потенціал переробки сировини в готові товари з високою
часткою доданої вартості.
Основним напрямком Програми є запровадження механізму
компенсації частки відсотків по кредитах банків на розвиток виробництв
продукції з високою часткою доданої вартості в області у пріоритетних галузях
відповідно до Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області
до 2020 року «Стимулювання власного виробництва продукції в регіоні для
зменшення частки імпортних товарів», «Створення сприятливого

інвестиційного клімату в регіоні для активного інвестування в інноваційні
проекти коштів українських інвесторів».
В рамках Програми передбачається впровадити механізм полегшення
отримання суб’єктами малого та середнього підприємництва кредитних
коштів, а саме – компенсації частки відсотків по кредитах на розвиток
виробництва продукції з високою часткою доданої вартості в області у
пріоритетних галузях. Сьогодні середня ефективна відсоткова ставка по
кредитах становить від 19,5% до 23% річних, що стримує розвиток
підприємницької діяльності.
Суб’єктами малого підприємництва є фізичні особи, юридичні особи,
зареєстровані в установленому законом порядку, у яких середня кількість
працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та
річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну
10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку
України. Суб’єктами середнього підприємництва є фізичні особи, юридичні
особи зареєстровані в установленому законом порядку, у яких середня
кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує
250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму,
еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом
Національного банку України.
Пріоритет має бути відданий переробній галузі промисловості,
виробництву продукції з високою часткою доданої вартості, транспортній
галузі, туристичній сфері. Також в області існує значний потенціал
виробництва альтернативного палива – брикетів (гранул), реалізація якого
дозволить збільшити джерела енергії альтернативного походження та
експортний потенціал.
Слід зауважити, що велике значення має система інформаційної
підтримки суспільних проектів, ініціатив, бізнес-зустрічей, семінарів та
тренінгів, просвітницьких заходів культурного, соціального та бізнес
направлення, зустрічей влади та громадськості. З цією метою пропонується
облаштування центру комунікацій між бізнесом, громадськістю та владою.
Все більше для розвитку економічного потенціалу області залучається
міжнародна технічна допомога. Ділові зв’язки активно налагоджуються з
такими міжнародними фінансовими організаціями, як Північна екологічна
фінансова корпорація (НЕФКО), USAID, IFC та інші. При активній співпраці
виникає потреба у співфінансуванні проектів міжнародної технічної або
фінансової допомоги розвитку малого та середнього підприємництва. За умови
залучення більшої частини фінансових ресурсів від міжнародних фінансових
та інших організацій, облдержадміністрація в рамках Програми отримає
можливість надати часткову фінансову підтримку (до 10%), що вимагається в
рамках реалізації проектів.
В області існує знаний інвестиційний потенціал. Проте для відбору
найкращих інвестиційних проектів як в районах, так і в містах необхідно
проводити на систематичній основі конкурси інвестиційних проектів. Це дасть
змогу додатково поширювати інформацію про інвестиційний потенціал та
здійснювати пошук інвесторів.

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до
законодавства України за рахунок коштів обласного бюджету, коштів
підприємств та інших незаборонених чинним законодавством джерел.
З метою розширення можливостей доступу суб’єктів малого і
середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів, потрібних для
їх розвитку, відповідно до Програми підприємствам пріоритетних галузей
промисловості буде компенсуватися частина відсоткової ставки по кредитах,
отриманих від банків.
Частка відсоткової ставки, яка буде компенсуватися суб’єктам
господарської діяльності з обласного бюджету по банківських кредитах,
становитиме 10%. Гранична сума щомісячної компенсації по відсотковій
ставці не може бути більшою ніж 50 тис.грн. по одній кредитній угоді
щомісячно.
Розмір кредиту не може перевищувати 5,0 млн.грн., строк кредиту - не
більше ніж 3 роки. Дія Програми не поширюється на кредити, видані до
прийняття Програми.
Компенсуються відсоткові ставки по кредитах на:
придбання устаткування, обладнання, інших основних засобів
виробничого призначення;
модернізацію технологічного процесу виробництва з метою зниження
його собівартості;
впровадження технологій енергоефективності у виробничий процес;
розроблення нових видів продукції (товарів).
Кредити компенсуються суб’єктам господарської діяльності, які
працюють у межах тих видів діяльності згідно з КВЕД 2010, що підпадають у
секції «С», «D» (впровадження енергозберігаючих технологій), «H», «N»
(діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших
послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність).
Відшкодування частини відсоткової ставки по кредиту здійснюється на
підставі договору про співробітництво між головним розпорядником коштів
бюджету Одеської області, передбачених на фінансування заходів цієї
Програми, та банком (далі – договір).
Частка відсоткової ставки буде компенсуватися по кредитах у разі
відповідності підприємств-позичальників встановленим критеріям:
- зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності в Одеській
області;
- не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати;
- не мають простроченого податкового боргу, боргу зі сплати єдиного
соціального внеску;
- не перебувають у стадії банкрутства, ліквідації;
- наявність представленої Головному управлінню статистики в
Одеській області згоди на надання органам державної влади
інформації, що міститься у статистичні та фінансовій звітності.

Відбір суб’єктів малого та середнього підприємництва, на яких
пошириться дія Програми щодо компенсації частини відсоткових ставок по
кредитах буде проводитися відповідно до Порядку використання коштів
обласного бюджету на часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами,
що надаються суб’єктам малого та середнього підприємництва Одеської
області.
Часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами проводиться
головним розпорядником коштів у межах бюджетного асигнування на
виконання Програми.
Результати роботи цієї Програми оприлюднюються для мешканців
Одеської області у вигляді соціальної реклами, у ході проведення нарад,
круглих столів, семінарів, конференцій, через засоби масової інформації тощо.
6. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями
діяльності
та
заходи
Програми
розвитку
конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Одеській
області на 2017-2020 роки наведені у додатку.
7. Очікувані результати та ефективність Програми







Реалізація заходів Програми сприятиме:
збільшенню кількості суб’єктів підприємницької діяльності;
збільшенню кількості робочих місць до 3 тис.;
створенню сприятливих умов для започаткування нових та розвитку
існуючих малих та середніх підприємств – місцевих товаровиробників;
зростанню питомої ваги малих і середніх підприємств у загальному
обсязі реалізованої продукції, робіт і послуг до 35%;
зростанню питомої ваги малого і середнього підприємництва у
надходженнях до загального обсягу надходжень до бюджету Одеської
області (без врахування митних платежів) до 37%.
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Відповідальним виконавцем Програми є Департамент економічної
політики та стратегічного планування Одеської обласної державної
адміністрації, Управління інвестицій, міжнародного та міжрегіонального
співробітництва Одеської обласної державної адміністрації, які щорічно
звітують перед Одеською обласною радою про результати виконання
Програми.
Координація за ходом виконання Програми покладається на Департамент
економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної
державної адміністрації.
Контроль за виконанням Програми здійснює Одеська обласна рада.
Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія
обласної ради з питань економіки, промисловості, підприємництва,
регуляторної політики та інвестиційної діяльності.

Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення Програми розвитку конкурентоспроможності
малого та середнього підприємництва в Одеській області
на 2017-2020 роки
Обсяг коштів, які пропонується
залучити
на
виконання
Програми

2017 рік

2018 рік

2019 рік 2020 рік

Усього

34800,0

52650,0

67650,0

67650,0

222750,0

-

-

-

-

-

місцевий бюджет, у тому числі:

4800,0

7650,0

5650,0

5650,0

23750,0

- обласний бюджет

4800,0

7650,0

5650,0

5650,0

23750,0

-

-

-

-

-

30000,0

45000,0

62000,0

62000,0

199000,0

державний бюджет

- районні, міські (міст обласного
значення) бюджети
інші джерела*

Етапи виконання Програми

* - кошти підприємств, які беруть участь у Програмі.

Усього витрат на
виконання
Програми

Додаток 2 до Програми

Заходи щодо реалізації
Програми розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки

№

Заходи

1. Залучення
суб’єктами
малого
та
середнього підприємництва фінансовокредитного ресурсу на розвиток бізнесу

Компенсація
суб’єктам
малого
і
середнього підприємництва частини
відсоткової
ставки
по
кредитах,
отриманих на розвиток бізнесу

2. Проведення
інформаційнороз’яснювальної
роботи
з
метою
популяризації механізму компенсації
частини відсоткової Ставки по кредитах
суб’єктам господарювання області
(проведення маркетингової кампанії,
просвітницьких
семінарів,
бізнесзустрічей, підготовка презентаційних та
відеоматеріалів).

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн
2017р. 2018 р. 2019р. 2020р.

Очікуваний
результат

1. Стимулювання розвитку підприємництва
2017-2020 Малі та середні
Інші джерела 30000,0 45000,0 62000,0 62000,0 Залучення
роки
підприємства,
капітальних
Департамент економічної
інвестицій на
політики та стратегічного
розвиток бізнесу
планування Одеської
області
обласної державної
адміністрації
2017-2020 Департамент економічної
Обласний
1500,0 2500,0 3500,0 3500,0 Стимулювання
роки
політики та стратегічного
бюджет
розвитку
планування Одеської
конкурентоспро
обласної державної
можності
адміністрації
підприємництва,
активізація
кредитування,
стимулювання
капітальних
інвестицій
2017-2020 Департамент економічної
Обласний
100,0
100,0
100,0 100,0 Інформування
роки
політики та стратегічного
бюджет
суб’єктів
планування Одеської
господарської
обласної державної
діяльності щодо
адміністрації
шляхів розвитку
пріоритетних
галузей
економіки
області

№

Строк
виконання
заходу

Заходи

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн
2017р. 2018 р. 2019р. 2020р.

Очікуваний
результат

Створення презентаційних матеріалів
щодо розвитку пріоритетних галузей
економіки області, в тому числі малого та
середнього підприємництва
2. Ресурсне та інформаційне забезпечення підприємницької діяльності
3. Створення центру комунікацій між
бізнесом, громадськістю та владою
(оснащення необхідними меблями,
технічними приладами, засобами,
устаткуванням)

2017-2020 Департамент економічної
роки
політики та стратегічного
планування Одеської
обласної державної
адміністрації

Обласний
бюджет

900,0

-

-

-

Підвищення
рівня комунікацій
між владою,
громадськістю та
бізнесом, рівня
обізнаності
бізнесу щодо
новацій
законодавства,
міжнародного
співробітництва,
участі у
міжнародних
програмах тощо

4. Залучення зовнішніх ресурсів (міжнародне співробітництво, інвестиційна діяльність)
4. Реалізація (співфінансування) проектів 2017-2020 Управління інвестицій,
Обласний
1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Подальший
міжнародної
технічної,
фінансової
роки
міжнародного та
бюджет
розвиток
допомоги для розвитку підприємництва
міжрегіонального
підприємницьспівробітництва Одеської
ких структур в
обласної державної
умовах
адміністрації
транскордонного
співробітництва
5. Налагодження
функціонування 2017-2020 Управління інвестицій,
Обласний
250,0
Створення
інвестиційного порталу Одеської області,
роки
міжнародного та
бюджет
ефективної
оновлення інвестиційних проектів
міжрегіонального
відкритої бази
співробітництва Одеської
інвестиційних
обласної державної
проектів області

№

Заходи

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн
2017р. 2018 р. 2019р. 2020р.

адміністрації

6. Проведення конкурсу інвестиційних
проектів

Очікуваний
результат
для полегшення
залучення
інвестицій
Формування
інвестиційного
портфоліо
області із
найкращих
інвестиційних
конкурсних
проектів

2017-2020 Управління інвестицій,
роки
міжнародного та
міжрегіонального
співробітництва Одеської
обласної державної
адміністрації

Обласний
бюджет

50,0

50,0

50,0

50,0

7. Участь та представлення інвестиційного 2017-2020 Управління інвестицій,
потенціалу області на інвестиційних
роки
міжнародного та
форумах, виставках, конференціях, інших
міжрегіонального
заходах міжнародного характеру
співробітництва Одеської
обласної державної
адміністрації
8. Організація та проведення міжнародного 2017-2020 Управління інвестицій,
інвестиційного форуму в Одеській
роки
міжнародного та
області
міжрегіонального
співробітництва Одеської
обласної державної
адміністрації

Обласний
бюджет

800,0

800,0

800,0

800,0 Залучення нових
інвесторів.
Формування
позитивного
іміджу області

Обласний
бюджет

-

3000,0

-

9. Проведення та участь у заходах з 2017-2020 Управління інвестицій,
євроінтеграційної та транскордонної
роки
міжнародного та
тематики (свята, міжнародні конференції,
міжрегіонального
семінари, «круглі столи», громадські
співробітництва Одеської
читання, флешмоби, ярмарки)
обласної державної

Обласний
бюджет

200,0

200,0

200,0

-

200,0 Активізація та
поглиблення
транскордонного
співробітництва

№

Заходи

Строк
виконання
заходу

Виконавці
адміністрації
ВСЬОГО, у т.ч.
- обласний бюджет
- інші місцеві бюджети
- інші джерела

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн
2017р. 2018 р. 2019р. 2020р.
34800,0 52650,0 67650,0 67650,0
4800,0 7650,0 5650,0 5650,0
30000,0 45000,0 62000,0 62000,0

Очікуваний
результат

Додаток 3 до Програми

Порядок
використання коштів обласного бюджету на часткову компенсацію
відсоткової ставки за кредитами, що надаються суб’єктам малого та середнього
підприємництва Одеської області
1.
Загальні положення
1.1.
Цей Порядок визначає умови та механізм використання коштів
обласного бюджету на часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами, що
надаються суб’єктам малого та середнього підприємництва на реалізацію бізнеспланів/проектів, в рамках Програми розвитку конкурентоспроможності малого та
середнього підприємництва в Одеській області на 2017 – 2020 роки (далі Програма).
1.2. Головним розпорядником коштів обласного бюджету на часткову
компенсацію відсоткової ставки по кредитах суб’єктів малого та середнього
підприємництва в рамках Програми є Департамент економічної політики та
стратегічного планування обласної державної адміністрації (далі – Головний
розпорядник).
1.3. Надання коштів обласного бюджету на часткову компенсацію відсоткової
ставки по кредитах суб’єктів малого та середнього підприємництва в рамках
Програми здійснюється на конкурсних засадах.
2.
Основні засади та порядок проведення конкурсного відбору
2.1. Для проведення конкурсного відбору субʼєктів малого та середнього
підприємництва, яким за рахунок обласного бюджету буде надана часткова
компенсація відсоткової ставки за кредитами відповідно до Програми створюється
конкурсна комісія, склад якої затверджується розпорядженням голови Одеської
обласної державної адміністрації.
2.2. Організаційне забезпечення конкурсного відбору здійснюється
Департаментом економічної політики та стратегічного планування обласної
державної адміністрації.
2.3. Право на одержання часткової компенсації відсоткової ставки по кредитах
мають суб’єкти малого та середнього підприємництва, які:
зареєстровані та здійснюють діяльність на території Одеської області;
не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також
заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами;
не перебувають у стадії банкрутства, ліквідації;
працюють у межах тих видів діяльності згідно з КВЕД 2010, що підпадають у
секції «С», «D» (проекти, які передбачають впровадження енергозберігаючих
технологій), «H», «N» (діяльність туристичних агентств, туристичних операторів,
надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність).
2.4. Оголошення про проведення конкурсу готується Головним розпорядником
у друкованих засобах масової інформації та оприлюднюється на офіційному вебсайті Одеської обласної державної адміністрації.

Оголошення повинно містити інформацію про:
повне найменування та місцезнаходження облдержадміністрації;
назву заходу;
умови проведення конкурсного відбору;
форму заяви про участь у конкурсному відборі;
перелік документів, що додаються до заяви;
дату, час та місце проведення конкурсного відбору;
граничні строки подання заяв із відповідними документами;
адресу, за якою приймаються заяви з відповідними документами;
номер телефону для отримання довідкової інформації.
2.5. Суб’єкти малого і середнього підприємництва, які бажають взяти участь у
конкурсі подають до конкурсної комісії наступні документи:
1)
заяву на участь у конкурсному відборі за формою, визначеною у Додатку
1 до цього Порядку, у двох примірниках;
2) бізнес-план, підписаний керівником або уповноваженою особою суб’єкта
господарювання;
3) гарантійний лист від банківської установи зі згодою надати кредит на
реалізацію проекту та графіком погашення основної суми боргу та відсотків за
кредитом;
4) завірену суб’єктом малого і середнього підприємництва підприємства копію
статуту (для юридичних осіб);
5) довідку податкового органу щодо відсутності заборгованості
з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед бюджетом та державними
цільовими фондами;
6) згоду (копію згоди) органам державної влади на використання наданої
Головному управлінню статистики в Одеській області інформації, що міститься у
статистичній та фінансовій звітності.
Суб’єкт малого і середнього підприємництва несе відповідальність
за повноту та достовірність наданої інформації.
Заяви на участь у конкурсі з відповідними документами приймаються
впродовж не менше 30-ти календарних днів з дня оприлюднення оголошення про
проведення конкурсу.
2.6. Документи подаються Головному розпоряднику суб’єктами малого
та
середнього
підприємництва
або
уповноваженою
особою.
Головним розпорядником забезпечується перевірка поданих документів на
відповідність вимогам пункту 2.5. цього Порядку та реєстрацію заяв у журналі
реєстрації заяв учасників конкурсного відбору у день їх подання.
Журнал реєстрації заяв учасників конкурсного відбору прошнуровується,
пронумеровується і скріплюється печаткою Головного розпорядника.
Документи, подані з порушенням вимог цього Порядку, не реєструються і не
пізніше наступного робочого дня повертаються заявниками із супровідним листом, в
якому зазначаються причини повернення.
У разі реєстрації заяви на вимогу заявника йому повертається один примірник
заяви із реєстраційним номером.

Якщо подається неповний комплект документів або з порушенням вимог цього
Порядку, такі документи не реєструються і повертаються претенденту із
повідомленням про причини повернення не пізніше наступного робочого дня за
днем їх подання. У разі прийняття поданих документів один примірник заявки з
реєстраційним номером повертається суб'єкту господарювання-заявнику.
Суб’єкт малого і середнього підприємництва, який подав заяву на участь у
конкурсі і заява якого була зареєстрована, в будь-який момент має право відмовитись
від участі. Подані таким суб`єктом документи повертаються за його письмовою
заявою.
2.7. Головний розробник здійснює попередній розгляд поданих документів і
встановлює відповідність суб`єктів малого та середнього підприємництва критеріям,
зазначеним в пункті 2.3. цього Порядку. Суб`єкти малого та середнього
підприємництва, що не відповідають зазначеним критеріям, до участі в конкурсі не
допускають, про що вони повідомляються не менш ніж за два дні до дати
проведення конкурсу.
Рішення щодо визначення суб’єктів малого і середнього підприємництва, яким
за рахунок коштів обласного бюджету буде надано компенсація частки відсоткової
ставки, приймається конкурсною комісією в день проведення конкурсного відбору.
2.8. Засідання конкурсної комісії веде голова конкурсної комісії, а у разі його
відсутності - заступник голови конкурсної комісії.
Презентацію суб’єктів малого і середнього підприємництва, їхніх бізнеспланів та інших поданих документів здійснює представник Головного розпорядника.
Кожен

член

за наступною формою:

комісії

оцінює

подані

документи

за

критеріями

Реєстраційний номер заяви
Критерії

Сума балів (максимум 3 бали по кожному
критерію,
крок оцінювання 0,5 бала)

Іноваційність
проекту.
Впровадження
енергоефективних
або
ресурсозберігаючих
технологій,
у
тому
числі
у
сфері
енергозбереження
Вплив результатів реалізації проекту на
збільшення обсягів виробництва продукції (робіт,
послуг)
Кількість додаткових робочих місць, які створено
або планується створити
Середня заробітна плата працівників за
результатами реалізації проекту
Освоєння нових ринків збуту продукції (робіт,
послуг)
Спрямованість на вирішення екологічних проблем

Загальна кількість балів
Прізвище, ім’я, по батькові експерта
Підпис експерта

2.9. Оцінка кожного критерію здійснюється по кожному суб`єкту малого та
середнього
підприємництва членами конкурсної комісії особисто
за
чотирьохбальною системою (0 – повна невідповідність, 1 – значна невідповідність,
2 – часткова відповідність, 3 – повна відповідність).

Представник Головного розпорядника підсумовує отримані бали і оголошує
результати оцінювання по кожному суб’єкту малого та середнього підприємництва.
2.10. Переможцями конкурсного відбору визнаються суб’єкти, які отримали
найбільшу кількість балів. Переможців конкурсного відбору може бути декілька, їх
кількість визначається в межах коштів обласного бюджету.
2.11. Рішення конкурсної комісії приймаються на її засіданнях за участі не
менше половини від загального складу комісії відкритим голосуванням простою
більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного
розподілу голосів голос головуючого на засіданні конкурсної комісії є вирішальним.
2.12. Рішення щодо визначення переможців оформлюється протоколом
конкурсної комісії в день проведення конкурсного відбору, який підписується всіма
присутніми на засіданні членами конкурсної комісії та затверджується головою
конкурсної комісії.
Відповідальність за ведення протоколу покладається на Головного
розпорядника.
Витяг із протоколу надається (надсилається) кожному учаснику конкурсного
відбору протягом 5 робочих днів із дня, наступного після дня прийняття рішення.
2.13. Після отримання витягу із протоколу суб’єкти господарювання
укладають кредитні угоди з тими фінансово-кредитними установами, які раніше
надали згоду на кредитування. Невід’ємною частиною кредитної угоди є графік
погашення основної суми боргу та відсотків за кредитом.
2.14. Контроль за цільовим використанням коштів обласному бюджету
здійснює Головний розпорядник.
3. Порядок одержання коштів обласного бюджету
3.1. Компенсація частки відсоткової ставки за кредитами суб’єктів малого та
середнього підприємництва в рамках Програми здійснюється шляхом перерахування
Головним розпорядником коштів на транзитний рахунок відповідного банку. Банк, у
свою чергу, розподіляє ці кошти на відповідні (поточний/позичковий/для обліку
нарахованих відсотків) рахунки позичальників та надає головному розпоряднику
коштів відповідні звіти (щомісячно).
3.2. Між Головним розпорядником та банківською установою, яка надала
кредит, укладається угода, в якій визначаються розмір та умови надання компенсації.
3.3. Частка відсоткової ставки, яка буде компенсуватися суб’єктам
господарської діяльності з обласного бюджету за банківськими кредитами
становитиме 10%. Гранична сума щомісячної компенсації по відсотковій ставці не
може бути більшою, ніж 50 тис.грн. по одній кредитній угоді щомісячно. Розмір
кредиту не може перевищувати 5,0 млн.грн., строк кредиту - не більше ніж 3 роки.
3.4. Часткова компенсація відсоткових ставок за кредитом здійснюється за
період з моменту укладання кредитної угоди суб’єктом підприємницької діяльності –
переможцем конкурсу та до кінця поточного бюджетного року.
3.5. Щомісячно після сплати переможцем конкурсу відсотків за користування
кредитом та отримання відповідного підтвердження від банківської установи,
Головний розпорядник перераховує суму, яка визначена угодою.

3.6. У разі невиконання суб`єктом господарювання зобов’язань або
призупинення реалізації бізнес-плану (крім виникнення надзвичайних і
невідворотних обставин, у тому числі обставин непереборної сили, результатом яких
є невиконання зобов'язань одної із сторін, що передбачені в угоді), питання щодо
припинення надання компенсації виноситься Головним розпорядником на розгляд
конкурсної комісії.
Головний розпорядник письмово повідомляє суб`єкта господарювання про
прийняте рішення.
3.7. Кошти на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами
надаються в межах одного бюджетного періоду.
3.8. Суб’єкти підприємництва, які отримали кредити у минулому році, були
переможцями конкурсу у минулому році та отримували компенсацію відсоткових
ставок за кредитами у минулому бюджетному періоді мають право на фінансування
у разі передбачення коштів у наступному році.
3.9. Для проведення моніторингу реалізації бізнес-планів з метою контролю
ефективності використання бюджетних коштів Головний розпорядник має право
залучати органи державної влади (ДФС, Держаудитслужба тощо), інші відповідні
підприємства, установи, організації. Суб’єкт підприємництва зобов’язаний на
вимогу Головного розпорядника надавати повну інформацію щодо використання
коштів.

ЗАЯВКА
на участь у конкурсі на отримання компенсації частини відсоткової ставки по кредитах за
рахунок коштів обласного бюджету в рамках Програми розвитку конкурентоспроможності
малого та середнього підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки
Прошу допустити
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(повна назва суб’єкта малого і середнього підприємництва, у т.ч. ПІБ фізичної особи-підприємця )

до участі у конкурсному відборі на отримання фінансової підтримки у вигляді часткової
компенсації відсоткових ставок за кредитами суб’єктам малого і середнього підприємництва за
рахунок коштів обласного бюджету в рамках Програми розвитку конкурентоспроможності малого
та середнього підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки для реалізації бізнес-плану:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(назва бізнес-плану)

Відомості про суб'єкта:
Керівник підприємства (назва посади, П. І.Б.) або фізична особа-підприємець _______________________
__________________________________________________________________________________________
Юридична адреса __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Паспорт: серія ______, номер ________________, виданий _______________________________________
_______________________________________________________________, дата видачі ________________
Телефон _______________________________________ факс _____________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________________
Вид діяльності (основний) __________________________________________________________________
Код ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер) _______________________________________________________
Банківські реквізити ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
З вимогами Програми розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в
Одеській області на 2017-2020 роки та Порядком виділення та використання коштів з обласного

бюджету на часткову компенсацію відсоткової ставки по кредитах суб’єктів малого та середнього
підприємництва Одеської області, затвердженого рішенням Одеської обласної ради
від _____________ № ________________, ознайомлений.
З вимогами Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI,
ознайомлений та згоден надати відомості про персональні дані на обробку.
___________________________________________
(підпис, ПІБ)

Керівник підприємства
або фізична особа-підприємець

_______________
(підпис)

Реєстраційний N ________________

від "___" ____________ 20__ року

________________________
(ініціали та прізвище)

