
Стан реалізації Програми розвитку малого та середнього підприємництва 

Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки  

 

за IІ квартал 2021 року 

 

 

№ 

Назва 

напряму 

діяльності 

Перелік 

заходів/ 

проєктів 

Програми 

Очікуваний результат 

Термін виконання 

заходу/ проєкту, з 

розбивкою по 

роках 

Звіт про виконання за ІІ 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 

Відбувся «Бізнес-бранч з Міським головою» (робоча 

зустріч представників Клубу ділових людей з Міським 

головою). У діалозі з бізнесом було знайдено спільні 

рішення, щодо подолання наслідків пандемії COVID-19. 

Говорили про ефективність спільних дій з представниками 

організації «Клуб ділових людей». Було презентовано 

результати муніципальної програми підтримки 

«Вінничани важливі». 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади, інші 

джерела 

фінансування 

Інформування 

МСП та 

покращення 

комунікації 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 

2.2. «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 

Вінницька міська рада надала підтримку в проведенні 

бізнес-форуму «Тренди 2021: Business VS COVID». Під 

час заходу обговорювались тенденції розвитку бізнесу в 

умовах пандемії, та як його трансформувати у наступні 

роки. Також йшлося про особливості керування брендами 

у новому кризовому світі. Зустріч організували 

представники громадської організації Business People Club 

за підтримки Вінницької міської ради. Відвідав форум і 

поділився із присутніми досвідом муніципалітету 

заступник міського голови Андрій Очеретний. 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади, інші 

джерела 

фінансування 

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 ІІ кв. 2021 р. організовано: 3 візити 

міжнародних делегацій до Вінницької міської ради 

(представники турецького бізнесу). Відбулась церемонія 

вручення Почесної Відзнаки Ради Європи за участі 

депутатки ПАРЄ Юлії Овчинникової. Організовано 

участь представників ВМР в онлайн-зустрічі з 

представниками м. Бірмінгем та програми “Відкритий 

світ”. Також на розширення співпраці підготовлена 

інформація для розробки плану співробітництва між 

Вінницею та Бірмінгемом на 2021 р., отримані зворотні 

пропозиції. 

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 ІІ кварталі 2021 р. 

за даним напрямком, представники КП «Інститут 

розвитку міст брали участь у наступних онлайн-заходах: 

• “Європейський зелений курс відкритий для 

українських міст" (промоція Вінниці та сталого зеленого 

розвитку міста);  

• тренінг “Управління проектним циклом” за 

підтримки U-LEAD (промоція досвіду Вінниці у 

стратегуванні та проектній роботі); 

• Всеукраїнськоий форум "Let`s do it, Ukraine"(малі 

річки); 

• Захід з Розробки національної транспортної 

стратегії України (м. Київ) (промоція мобільності 

Вінниці); 

• навчальна мережа міст у рамках проєкту GIZ (м. 

Полтава) (промоція досвіду Вінниці); 

• МІБ "Громадський транспорт міст України" до 

тижня сталої мобільності (м. Київ) (промоція досвіду 

Вінниці);  

• презентація про досвід Вінниці у царині безпеки 

дорожнього руху (м. Рівне);  

• Біла книга мікромобільності (м. Київ) (промоція 

досвіду Вінниці) 

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 

У 2021 році заплановано проведення освітніх заходів 

«MeetUp for business». 

18 червня відбувся перший захід на тему «Корпоративні 

фінанси», запрошеним спікером був Андрій Сисоєв, 

говорили про фінансові тренди в світі та як це стосується 

бізнесу в Україні. Зміни, які потрібно зробити вже 

сьогодні, а також драйвери, які зроблять підприємство 

фінансово успішнішим. Учасниками заходу стало близько 

40 осіб, переважно це власники та керівники бізнесів, 

молодь, а також фахівці сфери маркетингу. Також велась 

онлайн трансляція. 

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 

Конкурс бізнес-проектів «VINIDEA» було реалізовано за 

підтримки наших надійних партнерів Вінницького 

обласного молодіжного центру «Квадрат» та «Вінницької 

бізнес школи». 

В рамках конкурсу учасники пройшли навчання, протягом 

якого, за участі цікавих спікерів, мали змогу отримати 

нові знання та навички, які допомогли їм вдосконалити 

свої бізнес-ідеї та проекти. Після проходження навчання 

учасники презентували свої проекти, серед яких було 

обрано переможців у двох номінаціях: 

1. «Кращий бізнес-проект» - проект Брендингової 

агенції «Rembrand», 

2. «Кращий проєкт соціального підприємництва» - 

проєкт Клінінгової компанії «Fresh space». 

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 17.06.2021 р. 

№ 1490 було нараховано часткову компенсацію відсотків за 

IV квартал 2020 року. Відповідно до рішення 5 суб’єктів 

підприємницької діяльності отримали компенсацію на 

загальну суму 77 214,17 грн. Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

4.4. «Бізнес-

кластери» 

Проведено дослідження щодо 

можливості об’єднання 

підприємців (кластерний аналіз) 

Протягом дії 

Програми 

15 квітня на базі одного із сільськогосподарських 

підприємств області в с.Мізяків проведено підписання 

меморандуму зі створення агрокластеру «AgroVin».  

Підписантами меморандуму виступили:  

директор ТОВ « Агропослугтранссервіс» Віталій Бень; 

директор ТОВ «Діброва» Ірина Насадюк; 

директор ТОВ «Аграна Фрут Україна» Петро Мисливий; 

голова правління ПрАТ «Харчосмакова фабрика» Любов 

Семенюк; 

директор ТОВ «Органік-д» Вадим Кричковський; 

проректор Вінницького національного аграрного 

університету Світлана Лутковська; 

директор Інституту кормів та сільського господарства 

Поділля НААН Олександр Корнійчук.  

 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади, інші 

джерела 

фінансування 



22 червня проведено Робочу зустріч Вінницького 

кластеру приладобудування та автоматизації з Міським 

головою. 

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 

 

 


