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1. Загальні положення 

 

Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва                       

м. Дніпра на 2023–2027 роки (далі – Програма) визначає комплекс пріоритетних 

завдань щодо підтримки малого та середнього бізнесу, інноваційного розвитку, 

збереження стратегічно важливих виробництв та робочих місць, релокованих 

виробничих підприємств до міста Дніпра та подальшого їх відновлення.  

Сьогодні, в умовах російської агресії, на відновлення бізнесу, який перебу-

ває у пошуку шляхів та інструментів виживання, покладаються надії держави, 

захисників, громадян України.  

Останнім часом у нашій країні підприємництво відігравало одну з провідних 

ролей у розвитку приватного сектора та поступово стало важливим чинником 

економічного зростання, створення нових робочих місць, підвищення зайнятості 

населення, зміцнення економіки держави.  На початку 2021 року малий бізнес 

забезпечував до 60 % внутрішнього валового продукту, понад 7 000 000 робочих 

місць та майже 40 % податкових надходжень. 

Більш ніж 60 % українських підприємців, незважаючи на складнощі, які 

виникли внаслідок військової агресії росії проти України, не припинили свою 

діяльність і продовжують працювати та адаптують свій бізнес до нових реалій 

життя у країні.  

Як свідчать дані опитування Мастеркард, більш ніж 91 % бізнесменів, яких 

бойові дії на українській землі спонукали призупинити діяльність, готові її 

поновити. Більше половини опитуваних підприємців упевнені, що на 

відновлення їм буде потрібно від одного то трьох років. 

Переважна більшість  підприємців – 79 % визнають, що обсяги бізнесу 

суттєво скоротилися (від 50 % до 90 %). Проте кожний п’ятий підприємець  зумів 

зберегти його на рівні до повномасштабного вторгнення 24.02.2022 (19 %) або 

навіть збільшити (2 %).  

Майже половині підприємців в Україні довелося переформатувати власний 

бізнес: 

–  17 % переорієнтували бізнес на задоволення потреб армії; 

–  16 %  перейшли в іншу сферу; 

–  13 % релоковано в межах України або за кордон. 

Через збройну агресію росії проти України перед підприємцями країни 

виникли глобальні потреби. Найбільше вони сьогодні потребують: 

– нових замовлень та ринку збуту власної продукції – до 56 %; 

– коштів для подальшого розвитку – 33 %; 
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– допомоги у вирішенні логістичних питань та налагодження коопера-

ційних зв’язків – 23 %. 

В умовах воєнного стану державою зроблено чимало кроків для поліпшення 

бізнес-клімату. 

Суттєво спрощено дозвільну систему, скасовано понад 160 наказів, що 

стримували роботу бізнесу багатьма обмеженнями. Відбулося спрощення 

реєстраційних дій під час подачі документів на отримання дозволів у сфері 

будівництва. 

З метою підтримки підприємців і зменшення адміністративно-регулятор-

ного навантаження прийнято пакет нормативно-правових актів, зокрема 

Постанову Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 314 «Деякі питання 

забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану».  

Триває подальша дерегуляція бізнесу стосовно усунення регуляторних та 

адміністративних бар’єрів, що перешкоджають ефективному веденню підприєм-

ницької діяльності, зокрема в умовах воєнного стану.  

Одним з проблемних питань, що перешкоджає розвитку малого і серед-

нього підприємництва (далі – МСП), є недостатня ресурсна база, як матеріально-

технічна, так і фінансова, при цьому спостерігаються високі ризики кредитної 

діяльності. 

Для започаткування чи розвитку бізнесу запроваджено ряд програм 

державної та міжнародної донорської грантової підтримки. 

Бізнес зацікавлений у високій спроможності територіальної громади, яка б 

вирішувала соціальні потреби мешканців міста. Громада зацікавлена у високій 

ефективності бізнесу, який би забезпечував робочі місця, генерував податкові 

надходження, виробляв товари та послуги для мешканців.  

Залишаються питання, що вимагають вирішення як на державному, так і на 

місцевому рівні, основними з яких є: 

– фінансова підтримка підприємницьких ініціатив; 

–  система надання адміністративних послуг; 

– інноваційна активність МСП та кооперація з великими підприємствами; 

–  інформаційна підтримка підприємницької діяльності; 

– комунікація між владою і МСП для оперативного виявлення та усунення 

перешкод, які гальмують розвиток бізнесу; 

– залучення до підприємницькою діяльністю окремих соціально вразливих 

категорій  населення, у тому числі жінок, молоді, внутрішньо переміщених осіб, 

учасників бойових дій та інших категорій населення; 

– кількість кваліфікованих кадрів, їх відтік за кордон. 

Для вирішення вищезазначених питань розроблено напрями діяльності та 

пріоритетні заходи Програми. Реалізація Програми сприятиме відновленню та 

виходу МСП на новий вищий рівень розвитку, зміцненню економічних позицій 

МСП, у тому числі релокованого,  в структурі української економіки, напов-

ненню дохідної частини місцевого та державного бюджетів. 
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2. Мета Програми 

 

Метою Програми є створення сприятливих умов для відновлення та 

активізації підприємницької діяльності, у тому числі релокованих виробничих 

підприємств, поліпшення інвестиційного клімату, створення належних умов для 

розвитку конкурентоспроможності МСП, підвищення економічних показників 

розвитку міста, забезпечення зайнятості населення, у тому числі внутрішньо 

переміщених осіб, заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяль-

ності.  

 

3. Основні завдання та заходи Програми 

 

Досягнення вищезазначеної мети потребує об’єднання зусиль органів 

державної влади, місцевого самоврядування, представників бізнесу і гро-

мадськості та передбачає здійснення таких завдань і заходів: 

– посилення просування місцевого бізнесу; 

– всебічна підтримка релокованих до міста Дніпра виробничих підприємств; 

– інформаційна та консультаційна підтримка, створення об’єкта інфра-

структури підтримки бізнесу Дніпровської міської ради; 

– упровадження програм та проєктів з підприємницького навчання, 

інформаційно-освітніх заходів тощо; 

– поліпшення комунікації між владою, бізнесом та громадськістю;  

–  активізація самозайнятості населення, у тому числі внутрішньо переміще-

них осіб;  

– фінансова підтримка виробничих підприємств шляхом часткового відшко-

дування відсоткових ставок за кредитами;  

– спрощення нормативного регулювання підприємницької діяльності.  

Перелік завдань та заходів з виконання Програми наведено у додатку 1.  

 

4. Термін реалізації та етапи виконання Програми 

 

Програма реалізовується протягом 2023–2027 років у межах наявних і 

залучених матеріально-технічних та фінансових ресурсів. 

Програма виконується в один етап. 

 

5.  Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Дніпровської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених 

законодавством.  
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6. Порядок використання коштів Програми 

 

Порядок використання коштів щодо часткового відшкодування відсотко-

вих ставок за кредитами у рамках реалізації Програми затверджується відповід-

ним рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради. 

 

7. Результати виконання Програми 

 

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 2. 

 

            8. Координація та контроль за виконанням Програми 

 

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює департамент 

правового забезпечення Дніпровської міської ради.  

 

 

 

Директор департаменту правового  

забезпечення  Дніпровської міської  

ради                                                                                                     Артем ПАВЛОВ 


