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Вступ 

          У  багатьох  країнах  світу  суб'єкти  малого  та  середнього 
підприємництва  (МСП)  відіграють  важливу  економічну  та  соціальну 
роль у розвитку економіки на регіональному рівні. Саме тому одним із 
стратегічних  орієнтирів  економічної  політики  України  має  бути 
створення  і  підтримка  максимально  сприятливого  середовища  для 
розвитку  малого  та  середнього  бізнесу,  враховуючи  сильні  і  слабкі 
сторони  окремих  регіонів  й  міст,  особливості  їхнього  соціально‐
економічного  розвитку,  технологічних  та  демографічних  процесів. 
Важливо при цьому приділяти особливу увагу соціально незахищеним 
й  вразливим  верствам  населення,  зокрема  демобілізованим 
учасникам  бойових  дій  в  зоні  проведення  АТО,  які  сьогодні  можуть 
стати  потужними  каталізаторами  змін  соціально‐економічного 
характеру,  сприяти  збалансованому  розвитку  економіки  в  регіонах 
країни та стабільності наповнення місцевих бюджетів, долучаючись до 
підприємницької  діяльності  та  відкриваючи  свій  власний  бізнес.  З 
метою  сприяння швидкому  розвитку малого  та  середнього  бізнесу  в 
регіоні  необхідно  розробити  дорожню  карту  –  комплекс  дієвих 
заходів, які сприятимуть розвитку підприємництва  
учасниками АТО. 
          Дорожня карта розвитку малого та середнього підприємництва в 
місті  Ірпінь  та  Приірпінні  «Акселератор  бізнесу  4.5.0»  покликана 
забезпечити  ефективну  соціально‐економічну  адаптацію 
демобілізованих учасників бойових дій в зоні АТО, що проживають у 
регіоні  м.  Ірпеня  та  Приірпіння,  шляхом  створення  цілісної  та 
ефективної  системи  підтримки  підприємництва  серед  них; 
сформувати  сприятливі  умови  для  розкриття  підприємницького 
потенціалу  і  відкриття  власної  справи  воїнами  АТО  з  метою 
підвищення добробуту їх сімей та територіальної громади Приірпіння 
в  цілому.  Запровадження  в м.  Ірпінь  та  Приірпінні  дієвих механізмів 
вдалої  співпраці  виконавчих  органів  міської  ради  та  суб’єктів 
підприємництва  на  засадах  соціального  партнерства  сприятиме 
стійкому  функціонуванню  і  розвитку  малого  підприємництва  та 
економічному зростанню міста та ближніх населених пунктів.  
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          На  сьогодні  основними  макроекономічними  факторами,  що 
перешкоджають  розвитку  підприємництва,  є:  непривабливий 
інвестиційний  клімат  в  регіоні  та  країні  в  цілому;  відтік  інвестицій  та 
інших  коштів  за  кордон  (щорічний  відтік  прибутку  підприємств  з 
України  оцінюється  в  $  8  млрд);  низька  конкурентоспроможність 
вітчизняних підприємств: за Індексом конкурентоспроможності  
(Global Competitiveness Index) Україна займає 85 місце з 138 країн світу 
(табл.1.).  

Таблиця 1 

Бали України в порівнянні з іншими країнами в Індексі економічної політики  

у сфері малого та середнього підприємництва, 2016 

Показники індексу  Україна 
Середній 

бал 
Лідери 

1.Навчання підприємництва та жіноче 
підприємництво 

2,25  2,52  2,70 (Грузія) 

2.Банкрутство  та  надання  другого 
шансу  

2,05  2,71  3,16 (Вірменія) 

3.Нормативно‐правова  база 
формування політики  

2,45  2,95  3,51(Молдова) 

4.Середовище діяльності МСБ 3,81 4,01 4,33(Грузія) 

4.1.Послуги з підтримки МСБ і стартапів 1,84 3,13 3,93(Вірменія) 

4.2.Державні закупівлі  2,73 3,12 4,04 (Грузія) 

5.Доступ МСБ до фінансування 3,22 3,28 3,76(Грузія) 

6.Стандарти і технічне регулювання 4,34 3,76 Україна 

7.Навички підприємництва 2,56 2,66 3,0 (Грузія) 

8 Інновації  1,86 2,57 2,91(Вірменія) 

9.МСБ у зеленій економіці 1,22 1,99 2,48(Грузія) 

10 Інтернаціоналізація МСБ 1,63 2,79 3,60 (Грузія) 

Джерело: SME Policy Index: Eastern Partner Countries 2016 // OECD Publishing. – 
2016 
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          Сучасний  воєнний  конфлікт  на  сході  Україні  суттєво  впливає  на 

економічну  ситуацію в  країні.  Збільшується  кількість демобілізованих 

учасників  бойових  дій  в  зоні  проведення  АТО,  частина  з  яких  є 

безробітними.  Статистика  по  працевлаштуванню  учасників  АТО 

сьогодні  в  Україні  насправді  не  є  дуже  хорошою.  Адже,  згідно  з 

даними  Міністерства  соціальної  політики  України  у  січні‐квітні  2017 

року, в Україні знайшли роботу лише 4 300 військовослужбовців, хоча 

до  Державної  служби  зайнятості  звернулися  більше  32 000 

демобілізованих.  При  цьому  ветеранам  варто  вчасно  надати 

можливості кар’єрного розвитку. Найголовнішим для них нині є гідна 

трудова діяльність, яка в переважній більшості випадків гарантує успіх 

процесу  соціальної  інтеграції.  Одним  із  шляхів  є  розробка  методів 

професійної  адаптації  учасників  АТО.  В  цьому  контексті  актуальними 

вбачаються  спеціальні  програми,  що  включатимуть  освітні  курси, 

тренінги та консультації, які б дозволили започаткувати власну справу. 

Як  свідчить  міжнародний  досвід,  відкриття  власної  справи  для 

ветеранів є шляхом до успішної соціально‐економічної адаптації. 

          В цілому, протягом 2015 року за сприяння Київського обласного 

центру  зайнятості  761  безробітний  громадянин  отримав  одноразову 

виплату  допомоги  по  безробіттю  для  організації  підприємницької 

діяльності.  Спрямували  свої  зусилля  на  розвиток  підприємницької 

діяльності ‐ 410 молодих людей; 94 особи, які потребують додаткових 

гарантій соціального захисту, зокрема 26 осіб з інвалідністю та 39 осіб 

з  числа  демобілізованих  військовослужбовців,  які  брали  участь  у 

проведенні АТО. Протягом 2016 року – 28 осіб, а на початок 2017 року 

(перший  квартал)  –  4  особи  з  числа  демобілізованих 

військовослужбовців,  які  брали  участь  в  проведенні  АТО,  отримали 

одноразову  виплату  допомоги  по  безробіттю  для  організації 

підприємницької діяльності.  

          На  жаль,  Ірпінський  міський  центр  зайнятості  не  надав 

одноразову допомогу на відкриття власної справи жодному ветерану 

АТО.  В  середньому  у  2016  році  на  обліку  протягом  9  місяців 



6 
 

перебувало  близько  30  тимчасово  непрацевлаштованих  ветеранів 

АТО.  На  сьогодні  зареєстровано  безробітними  13  ветеранів.  Однин 

учасник  АТО  відкрив  власну  справу  (знайшов  інвестора).  Жоден 

ветеран  АТО  в  Ірпені  не  звернувся  по  отримання  одноразової 

допомоги для відкриття власної справи у 2017 році.  

Перешкоди у створенні та розвитку бізнесу ветеранами  АТО 

          В  рамках  розробки  Дорожньої  карти  МСП  для  учасників  АТО 

було  проведено  три  фокус‐групи  з  воїнами  АТО  (11  осіб),  з 

представниками  виконкому  Ірпінської  міськради  (8  осіб),  з 

представниками успішного бізнесу та фінансово‐інвестиційних установ 

в регіоні (12 осіб) і круглий стіл «Шляхи розвитку малого та середнього 

бізнесу  ветеранів  АТО»  (більше 24  осіб).  У  обговоренні  брали  участь 

загалом  більше  55  осіб:  чоловіки  (26),  жінки  (29)  віком  від  22  до  58 

років.  

          Ці заходи проводилися за фінансової підтримки Програми USAID 

«Лідерство в економічному врядуванні» (USAID ЛЕВ). Програма USAID 

ЛЕВ впроваджується МБО «Фонд «Східна Європа» у партнерстві з  

ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» та  

ГО «Київський економічний інститут».  

          Всі  без  винятку  учасники  фокус  груп  визнали  проблемою 

відсутність  єдиної  інформаційної  платформи,  яка  б  надавала  повний 

обсяг  інформації  щодо  наявних  програм  для  ветеранів,  моніторингу, 

обміну  досвідом,  пошуку  інвестицій,  стартапів,  нормативної  бази 

муніципалітету,  реєстраційних  і  дозвільних  документів,  навчальних  та 

тренінгових  програм,  пошуку  партнерів  тощо.  Згідно  з  проведеним 

обговоренням, проблемними питаннями як для МСП взагалі, так і для 

тих МСП, власниками яких є ветерани АТО, залишаються: 

1. Дефіцит власних фінансових ресурсів та відсутність пільгового 

кредитування під створення та функціонування їх діяльності. 

2. Високі  відсоткові  ставки  за  користування  банківськими 

кредитами. 
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3. Високі витрати коштів підприємців на реєстрацію власності та 

недосконалість системи ліцензування. 

4. Відсутність  державного  стимулювання  розвитку 

підприємництва, зокрема для цільової групи проекту. 

5. Неузгодженість дій органів державного контролю. 

6. Недостатній  розвиток  інфраструктури  підтримки 

підприємництва. 

7. Недостатній  рівень  освіти  учасників  АТО  з  питань  сучасних 

методів господарювання. 

8. Висока конкурентоспроможність імпортної продукції. 

9. Відсутність  внутрішнього  попиту  на  інновації  у 

підприємництві. 

10.  Наявність  прямих  та  опосередкованих  злочинних, 

кримінальних посягань, так званого "рейдерства". 

11.  Загальне  зниження  платоспроможності  населення  і, 

зокрема,  окремих  його  категорій,  що  негативно  відображається  у 

зниженні споживчого попиту. 

12.  Низька  результативність  регіональних  програм  підтримки 

малого бізнесу. 

13.  Неефективна  державна  регулятивна  політика  (зокрема,  за 

рівнем  корупції  Україна  посідає  131  місце  зі  176  країн‐учасниць 

рейтингу, що впливає на привабливість інвестиційного клімату, як і на 

функціонування підприємств загалом. 

14.  Низька  продуктивність  праці  й  високі  витрати  часу  на 

підготовку податкових документів. 

15.  Неефективний  менеджмент,  що  спричиняє  зниження 

конкурентоспроможності підприємств. 

Крім того, учасники АТО стикаються з такими проблемами: 

 відсутність  індивідуального  підходу  до  кожного  учасника 

бойових дій щодо розвитку їх підприємницьких здібностей; 

 діюча  бюрократична  система, що  перешкоджає  психологічній 

та соціальній реабілітації ветеранів АТО; 
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          Вирішення  цих  проблем  потребує  комплексного  підходу  та 

послідовного формування та реалізації політики у сфері розвитку МСП. 

Пропозиції щодо усунення перешкод у розвитку бізнесу 

ветеранами АТО 

          На  думку  учасників  проведених  заходів  держава  повинна 

всебічно  сприяти  розвитку  МСП  в  країні  та  створювати  сприятливі 

умови для початківців бізнесу. Політика органів місцевої влади у сфері 

розвитку  МСП  має  бути  такою:  створювати  сприятливі  умови  для 

розвитку  МСП,  стимулювати  інвестиційні  та  інноваційні  активності 

суб’єктів МСП, створювати пільгові умови для початківців. Окрім того, 

були  визначені  пріоритетні  заходи  для  поліпшення  ситуації  в 

Приірпінні: 

 зниження  податкового  навантаження  та  надання  пільг 

новоствореним підприємствам; 

 забезпечення ефективного функціонування  єдиного вікна для 
реєстрації та ведення бізнесу; 

 впровадження  пільгових  позик  банківських  та  інших 

фінансових установ на ведення бізнесу; 

 створення пільгових умов щодо оренди приміщень, рекламної 

площі; 

 пільгові умови для сплати комунальних послуг підприємцям; 

 вдосконалення електронного урядування для учасників АТО; 
 ініціювання брендінгу для підприємців‐учасників АТО. 
В цілому, запропоновані заходи розвитку МСП є дуже схожими 

як для МСП в цілому, так і для ветеранів АТО, які планують розпочати 

чи вже розпочали власну діяльність. 

          Місцеві  органи  влади  покликані  поліпшити  сучасну 

інфраструктуру  підприємницької  діяльності  за  допомогою 

інформаційної  підтримки  розвитку  МСП  та  підвищення  іміджу 

підприємництва,  зокрема  серед  ветеранів  АТО,    надання  допомоги 

для створення підприємств для учасників АТО, що є одним з шляхів їх  
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підприємницьких  проектів  на  місцях;  створення  сприятливого 

інвестиційного  клімату  та  активізації  розвитку  малого  та  середнього 

підприємництва в Ірпінському регіоні. 

          Призовий  фонд  у  розмірі  200  тисяч  гривень  був  розподілений 

між трьома переможцям конкурсу та направлений на започаткування 

підприємницької  діяльності  та  малого  бізнесу,  при  цьому 

фінансування здійснювалося за рахунок меценатів Приірпіння. 

          В рамках цього конкурсу, в якому взяло участь 66 ветеранів АТО, 

здійснювалося опитування учасників щодо різних аспектів відкриття та 

ведення власної справи в Приірпінні (Рис.2.). 

   

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Оцінка бізнес‐клімату в Україні та місті Ірпінь учасниками АТО 

Джерело:  соціологічне  опитування  учасників‐ветеранів  АТО  в 

Приірпінні, що проводилося ГС «Ірпінська Агенція Розвитку» 

          Більше ніж 63%  респондентів оцінили бізнес‐клімат в Україні  як 

поганий,  33%  ‐  як  задовільний,  натомість  в  місті  Ірпені  учасники 

опитування  вважають  середовище  для  розвитку  МСП  як  задовільне 

(43,3%) та добре (33,3%), що є свідчення того, що представники міської 

ради  та  органів  місцевого  самоврядування  проводять  політику 

підтримки  бізнес‐ідей  та  заохочення  розвитку  підприємництва 

протягом останніх 2‐х років.  
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          Покращення  бізнес‐середовища  очікують  43,3%  опитаних 

учасників АТО, 53,3% впевнені, що все залишиться без змін (Рис.3.). 

 

 
Рис.3.  Очікування  змін  бізнес‐клімату  учасниками  АТО  протягом 

наступних 6 місяців 

Джерело:  соціологічне  опитування  учасників‐ветеранів  АТО  в 

Приірпінні, що проводилося ГС «Ірпінська Агенція Розвитку» 

          Корупція,  нестабільна  політична  ситуація,  великі  кредитні 

відсотки,  обтяжливе  податкове  адміністрування,  високий 

регуляторний  тиск,  інфляція,  брак  кваліфікованих  кадрів  ‐  основні 

фактори,  що  обмежують  зростання  бізнесу,  на  думку  учасників  АТО. 

Найбільш  пріоритетними  секторами  для  розвитку  власного  бізнесу 

майбутні  підприємці  вважають  аграрний,  фінансовий,  ІТ  та  сферу 

торгівлі в містах Київ, Ірпінь та Буча (Рис. 4 і 5). 
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Рис.4. Пріоритетні  локації  учасників АТО щодо  здійснення власного 

бізнесу 

Джерело:  соціологічне  опитування  учасників‐ветеранів  АТО  в 

Приірпінні, що проводилося ГС «Ірпінська Агенція Розвитку» 

 

Рис.5. Пріоритетні сфери для здійснення бізнесу учасниками АТО 

Джерело:  соціологічне  опитування  учасників‐ветеранів  АТО  в 

Приірпінні, що проводилося ГС «Ірпінська Агенція Розвитку» 
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          На  питання,  що  саме  заважає  респондентам  відкрити  власну 

справу,  більшість учасників відповіли, що основними перешкодами є 

відсутність  коштів  (51%)  та  відсутність  необхідних  навичок  та  знань 

(34,1%).  На  їх  думку,  всім  учасникам  АТО  (100%)  бракує  фінансової 

підтримки,  професійних  консультацій  (45,5%),  а  також  належної 

інформаційної підтримки розвитку МСП в регіоні (45,5%) (Рис.6.). 

 

Рис.6. Основні види допомоги, яких потребують учасниками АТО на 

даному етапі 

Джерело:  соціологічне  опитування  учасників‐ветеранів  АТО  в 

Приірпінні, що проводилося ГС «Ірпінська Агенція Розвитку» 

          Таким чином,  проблеми,  з  якими  стикаються  учасники АТО при 

започаткуванні  та  веденні  власної  справи,  є  доволі  типовими 

проблемами для малих та середніх підприємств України. 
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ДОРОЖНЯ КАРТА РОЗВИТКУ МСП ДЛЯ УЧАСНИКІВ АТО 

«АКСЕЛЕРАТОР БІЗНЕСУ 4.5.0» 

(ЗАХОДИ) 

 
             1. КОРОТКИЙ ОПИС ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ 

Географічне охоплення даного проекту 

          Київська  обл.,  м.  Ірпінь,  смт.  Ворзель,  смт.  Гостомель,  смт. 

Коцюбинське.  Загальна  кількість  населення  (за  даними  Головного 

управління  статистики  у  Київській  області  станом  на  01.01.2016  р.)  ‐ 

83446 ос.: м. Ірпінь ‐ 47100 ос., смт. Ворзель ‐ 6028 ос., смт. Гостомель 

‐ 14779 ос., смт. Коцюбинське ‐ 15539 ос. В регіоні зареєстровано 6464 

внутрішньо‐переміщених осіб (станом на 01.10.2016р.). 

2. Мета та завдання дорожньої карти 

          Метою  Дорожньої  карти  розвитку  малого  та  середнього 
підприємництва  для  учасників  АТО  в  місті  Ірпінь  та  Приірпінні 
«Акселератор  бізнесу  4.5.0»  (далі  –  Дорожня  карта)  є  забезпечення 
ефективної  соціально‐економічної  адаптації  демобілізованих 
учасників бойових дій в зоні АТО, що проживають у регіоні м. Ірпінь та 
Приірпіння,  шляхом  створення  цілісної  та  ефективної  системи 
підтримки підприємництва.  
          Завданнями  Дорожньої  карти  є:  сформувати  сприятливі  умови 
для  розкриття  підприємницького  потенціалу  і  відкриття  власної 
справи  ветеранами  АТО  з  метою  підвищення  добробуту  їх  сімей  та 
територіальної громади Приірпіння в цілому; запровадити в м.  Ірпінь 
та  Приірпінні  ефективні  механізми  ефективної  співпраці  виконавчих 
органів  міської  ради  та  суб’єктів  підприємництва  на  засадах 
соціального  партнерства  задля  стійкого  функціонування  і  розвитку 
малого підприємництва та економічного зростання міста. Забезпечити 
належну інформаційну підтримку розвитку МСП в регіоні.  
          Заходи  Дорожньої  карти  розвитку  малого  і  середнього 
підприємництва Ірпінського регіону спрямовані на:  
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‐ забезпечення  інформаційної  і  консультаційної  підтримки 

учасників АТО, які планують здійснювати підприємницьку діяльність; 

‐ підвищення  рівня поінформованості громадськості,  зокрема  і 

учасників АТО, щодо  можливостей створення та джерел фінансування 

власного бізнесу;  

‐ обговорення проблем підприємців, які може вирішити місцева 
влада в межах своїх повноважень та наявних ресурсів; 

‐ отримання  учасниками АТО необхідних  знань  та  навичок  для 
відкриття та ведення бізнесу; 

‐ створення  нових  можливостей  для  розвитку  підприємництва 

через  формування  ефективного  бізнес‐середовища  для 

підприємницької діяльності.  

          Заходи  Дорожньої  карти  обрано  за  результатами  проведення 

обговорень  та  консультацій  із  зацікавленими  сторонами  на  основі 

їхніх потреб і пропозицій.  

3. Обґрунтування доцільності та шляхи реалізації заходів 

Дорожньої карти 

          Для розвитку малого і середнього підприємництва для ветеранів 
АТО у Ірпінському регіоні пропонуються такі заходи Дорожньої карти, 
які об’єднані у 2 пріоритетні напрями: 

 
3.1. Створення сприятливого бізнес‐ клімату 

 

 Розвиток  інфраструктури  підтримки  підприємництва  для 

учасників АТО 

          Обґрунтування  заходу:  розвиток  інституційної  підтримки 
підприємницької  діяльності  серед  ветеранів  АТО,  яка  надається 
державними,  приватними  та  громадськими  інституціями,  полегшить 
ведення  ветеранами  АТО  бізнесу  та  сприятиме  підвищенню 
ефективності.  
          Механізм  реалізації  заходу:  органи  місцевої  влади  здійснять 

аналіз  роботи  вже  наявної  інституційної  підтримки  бізнесу  та  ринку 

послуг    для    підприємців, щоб зрозуміти прогалини в наданні  
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консалтингової  допомоги  та  запропонувати  впровадження 

тренінгових програм для учасників АТО. За результатами аналізу буде 

підготовлено  план  розширення  інституційної  спроможності,  що, 

зокрема,  стосуватиметься  залучення  до  регіону  нових  банківських 

структур, інвестиційних та іпотечних фондів. Оскільки Ірпінській центр 

зайнятості  в  повній  мірі  не  надає  можливість  учасникам  АТО 

розвивати свої підприємницькі таланти, буде створено Бізнес‐центр з 

правом  дорадчого  голосу  у  виконавчому  комітеті  Ірпінської  міської, 

для  чого  буде  розроблено  бізнес‐план  його  стійкого функціонування 

та  створено  пакет  соціальних  та  комерційних  послуг,  які  будуть 

надаватися  учасникам  АТО.  Виконавчі  органи  влади  повинні 

забезпечити  належну  комунікацію  (підвищення  обізнаності 

підприємців  щодо  різних  аспектів  ведення  бізнесу  (проведення 

конференцій,  круглих  столів  тощо),  визначити цільову  аудиторію для 

підприємців  (розробити  покрокову  стратегію  для  підприємців  (що 

конкретно потрібно Приірпінню).  

          Рекомендуємо  працівникам  Ірпінської  міської  ради 

застосовувати  електронні  методи  в  кооперації  та  координації 

державних  структур  і  підприємців,  покращувати  діалог  «влада‐

учасники АТО»  (про  проблеми  ветеранів АТО,  розвиток  та  проблеми 

МСБ  в  регіоні,  створити  громадську  платформу  МСБ  в  Приірпінні, 

моніторити  гальмуючі  фактори  розвитку  бізнесу  в  регіоні).  Створити 

онлайн  платформу,  на  якій  будуть  об’єднані  ветерани  АТО  за 

секторальним принципом, а використанням SRM‐системи дозволить у 

подальшому  створювати  відповідні  спільноти  для  започаткування  і 

спільного ведення бізнесу на принципах кластерного підходу . 

          Необхідні  ресурси:  людські,  інформаційні  (створення  веб‐сайту, 

спеціалізованих  сторінок,  методичної  літератури,  яка  забезпечить 

підприємців  інформацією  щодо  місцевих  нормативних  актів  та 

ресурсів  нерухомості),  фінансові  (для  оплати  праці,  оренда 

приміщення).  
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          Орієнтовна  вартість: 120  тис.  грн.  на  рік  на оплату  послуг 2‐х 

осіб. 

          Джерела  можливого  фінансування:  бюджетні  кошти  в  межах 

витрат  на  оплату  праці  1  працівника  Ірпінської  міської  ради  та  1 

працівника  –  ветерана  АТО,  грантові  кошти  (від  міжнародних  та 

українських  донорів  на  реалізацію  проектів),  кошти  юридичних  та 

фізичних осіб. 

          Виконавці:  виконавчі  органи  ради/  виконавчий  комітет/  відділ 

економіки. 

 

 Розвиток стратегічних партнерства та бізнес співробітництва  

          Обґрунтування  заходу:  партнерство  між  владою  та  бізнесом 
дозволить  реалізувати  їх  спільні  інтереси шляхом  реалізації  проектів 
державно‐приватного  партнерства  та  соціально‐корпоративних 
програм,  залучення  додаткових  приватних  коштів  в  інфраструктуру 
міста,  реалізація  енергоефективних  проектів  з  метою  стабільного 
соціально‐економічного розвитку регіону  та  залучення учасників АТО 
до реалізації бізнес‐проектів. 
          Механізм  реалізації  заходу:  проведення  аналізу  можливих 
ризиків,  спільних  інтересів,  завдань  та  переваг  співпраці  громади  та 
бізнесу  в  рамках  побудови  приватно‐публічного  партнерства  та 
імплементації  соціальних  проектів  для  учасників  АТО  Ірпінським 
міським виконкомом,  зокрема відділом економіки. Буде розроблено 
ідеї щодо проектів  із державно‐приватного партнерства. Проведення 
спеціалізованих  конкурсів  у  сфері  культури  та  спорту,  визначення 
переможців,  укладення  відповідних  угод.    Рекомендується  для 
використання  тренінгових  програм Центру  зайнятості  вільних  людей, 
який   спеціалізується   на   проведенні   навчань   (освітніх   програм)  –  
ГО  Центр  зайнятості  вільних  людей  та  інвестиційного  холдингу 
«ProCapital  Group»,  які  можуть  поділитися  досвідом  з  роботи  з 
ветеранами  АТО,  а  також  використання  їх  спеціальних  тренінгових 
програм. 
          Необхідні  ресурси: людські,  інформаційні, фінансові  (для оплати 
праці, створення призового фонду конкурсу).  

Орієнтовна вартість: 10 тис. грн.  
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          Джерела  можливого  фінансування:  бюджетні  кошти  в  межах 

витрат  на  оплату  праці  працівників  Ірпінської міської  влади,  грантові 

кошти  (у  разі  наявності  грантової  підтримки  від  міжнародних  та 

українських донорів на реалізацію проектів), кошти  інших організацій 

(за  умови  залучення  відповідних  державних  установ  до  виконання 

заходу) та залучені кошти юридичних та фізичних осіб.  

          Виконавці:  міськвиконком/  молодіжний  комітет  міста  /приватні 

компанії/ громадські організації. 

 Проведення інформаційних днів підприємництва 

          Обґрунтування  заходу:  органи  міської  влади  повинні  постійно 

відслідковувати актуальну  інформацію щодо можливостей підтримки 

та  започаткування  бізнесу,  слідкувати  за  змінами  у  законодавстві, 

здійснювати  моніторинг  інвестиційних  пропозицій  для  розвитку 

бізнесу,  які  надаються  міжнародними  інституціями  та  донорами  і 

доносити їх до місцевих підприємців‐ветеранів АТО.  

          Механізм реалізації  заходу: Працівники  Ірпінської міської влади 

повинні  постійно  проводити  моніторинг  можливостей  та  перспектив 

відкриття  бізнесу  в  регіоні,  проводити  щоквартальні  зустрічі  –  дні 

підприємництва  і  роз’яснювати  учасникам  АТО  інформацію  про 

можливості  започаткування  і  підтримки  бізнесу,  зокрема щодо  пільг 

та  фінансової  підтримки  учасників  АТО,  а  також  випускати 

щоквартально  електронні  бюлетені,  що  міститимуть  останню 

інформацію  з розвитку МСП,  а  також акцентувати увагу на  соціально 

значущих  для  економіки  міста  та  громади.  Ці  бюлетені  потрібно 

розмістити  на  сайті міської  ради  та  на  окремій  сторінці  в  соціальних 

мережах.  За  ініціативи  місцевої  влади,  на  зустрічі  можуть 

запрошуватися представники служби зайнятості, державної фіскальної 

служби чи експерти у цій сфері. 

          Необхідні ресурси: людські, фінансові (для оплати праці).  

          Орієнтовна вартість: 30 тис. грн. 

          Джерела  можливого  фінансування:  бюджетні  кошти  в  межах 

витрат на оплату праці працівників Ірпінської міської влади.  
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           Виконавці:  міська  рада/міськвиконком/молодіжний  комітет 

міста/підприємці/громадські організації. 

 Розробка  плану  співробітництва  органів  місцевого 

самоврядування з підприємцями – ветеранами АТО 

          Обґрунтування  заходу:  міський  виконком  спільно  із 

ветеранськими  громадськими  організаціями  міста,  що  опікуються 

питаннями  учасників АТО,  повинні  взаємодіяти  із  іншими  суб‘єктами 

господарювання в рамках Плану співробітництва з метою сприяння та 

впровадження  громадських  ініціатив  з  питань  розвитку 

підприємництва. 

          Механізм  реалізації  заходу:  реорганізація  системи  роботи  з 

громадою,  чим  опікуватиметься  Бізнес‐центр  (який  матиме  право 

дорадчого  голосу).  Проведення  активістами  ГО  «Ірпінська  міська 

спілка воїнів та  інвалідів АТО»  інформаційної компанії  та форуму для 

розробки  стратегії  розвитку  ветеранських  ініціатив  та  створення 

проектного  плану.  Розробка  та  впровадження  програми  супроводу 

ініціатив  ветеранів  АТО,  формування  команди  менторів  та 

координація  їх  діяльності,  формування  та  підтримка  діяльності 

команди для роботи з міжнародними, всеукраїнськими організаціями, 

бізнесом,  залучення  додаткових  ресурсів  для  впровадження 

локальних  ініціатив  воїнів  та  ветеранів  АТО.  Розробка  та 

впровадження  представниками  фінансово‐економічного  управління 

та  організаційного  відділу  виконавчого  комітету  навчально‐

методичного  посібника  «Стратегічний  план  економічного  розвитку 

міста  Ірпінь  до  2020  року»,  в  якому  б  акцентувалася    увага  на 

проблемах  та  перспективах  розвитку  МСБ  серед  учасників  АТО  в 

Приірпінні, забезпечення роботи навчального центру для громадських 

ініціатив  серед  учасників  АТО  (проведення 

тренінгів/вебінарів/конференцій/форумів), проведення круглого столу 

для  створення  спонсорського  пакету  можливостей  міста  з  метою 

залучення  меценатів,  грантів  та  додаткових  ресурсів,  формування  та 

забезпечення  єдиного  центру  можливостей  та  ресурсів  (розробка 
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інформаційно‐комунікаційної платформи та забезпечення її роботи), а 

також  сприяння  подальшого  навчання  серед  підприємців‐учасників 

АТО  (із  залученням  консалтингових  організацій,  надання  ними 

практичного  досвіду),  створення  базового  навчання  для  підприємців 

(курси для підготовки проекту, консалтинг, стандарти, які закладають 

банки в оцінку бізнес плану, тощо). Відділу економіки розробити карту 

послуг для представників МСБ, які існують в місті. 

           Необхідні ресурси: людські, фінансові (для оплати праці). 
          Орієнтовна  вартість:  витрати  здійснюються  в  межах  фонду 
оплати  праці  відповідних  працівників  міської  ради  або  залучаються 
волонтерські організації. 
           Джерела  можливого  фінансування:  бюджетні  та  спонсорські 
кошти. 
          Виконавці:  міська  рада/міськвиконком/молодіжний  комітет 
міста/підприємці/громадські організації.  
 

3.2.  Забезпечення бізнесу необхідними ресурсами 
 

 Фінансова  підтримка  пріоритетних  напрямків  розвитку 

малого підприємництва серед учасників АТО 

          Обґрунтування  заходу:  з  метою  активізації  розвитку  МСБ 

впровадити фінансово‐економічні механізми підтримки бізнесу серед 

учасників АТО. 

          Механізм  реалізації  заходу:  стимулювати  проведення  конкурсів 

(тендерів)  щодо  закупівлі  товарів  та  надання  послуг  малими 

підприємствами  за  кошти  місцевих  бюджетів,  а  також  участь 

підприємців‐учасників  АТО  у  виконанні  місцевих  замовлень.  

Фінансовий  та  економічний  відділи  повинні  визначити обсяги  коштів 

місцевого  бюджету,  що  можуть  бути  використані  на  фінансове 

забезпечення  інноваційної  діяльності  суб‘єктів  малого 

підприємництва  та  розробити  механізм  часткового  відшкодування  з 

місцевого  бюджету  відсоткових  ставок  за  кредитами,  залученими 

суб‘єктами  малого  та  середнього  підприємництва  для  реалізації 
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інвестиційних  проектів.  Також  передбачити  компенсацію  з  міського 

бюджету  відсотків  за  користування  банківськими  кредитами  на 

реалізацію  інноваційних    та  високотехнологічних  проектів  суб‘єктів 

малого  підприємництва.  Запровадити  механізми  державно‐

приватного партнерства у сфері підтримки малого підприємництва на 

місцевому рівні: стимулювати впровадження у регіоні інноваційних та 

енергозберігаючих  технологій  шляхом  спільного  фінансування 

проектів у науково‐технічній та  інноваційній сферах, що реалізуються 

малими підприємствами. Ініціювати ГО «Ірпінська міська спілка воїнів 

та інвалідів АТО» розробити програму міською радою для розвитку та 

кредитування  МСБ  до  2020  року,  а  також  забезпечити  щорічне 

проведення  конкурсу  підприємницьких  проектів  для  учасників  АТО 

«Startup  Irpin»  та  його  призовий  фонд,  а  також  забезпечити 

об’єднання зусиль банків‐партнерів у наданні доступних ресурсів для 

фінансування  бізнесу  учасників  АТО,  створення  інституту,  який  би 

зв’язав  підприємців  та  владу,  а  також  фонд  підтримки  розвитку 

бізнесу,  де  будуть  акумулюватися  кошти,  необхідні  для  відкриття 

бізнесу (консультаційний центр, який міг би надати допомогу з питань 

розвитку чи відкриття свого бізнесу, які зможуть спрямувати людей до 

фахівців, які спеціалізуються на даній проблемі). 

          Необхідні  ресурси: людські,  інформаційні, фінансові  (для оплати 
праці, створення призового фонду конкурсу). 
          Орієнтовна  вартість:  500  тис.  грн.  (300  тис.  грн  на  конкурс 
підприємницьких  проектів,  200  тис.  грн  на  мікрокредитування  МСБ 
учасників АТО). 
          Джерела  можливого  фінансування:  бюджетні  кошти  в  межах 
витрат  на  оплату  праці  працівників  Ірпінської  міської  влади, 
волонтерські  трудові  ресурси,  грантові  кошти  (у  разі  наявності 
грантової  підтримки  від  міжнародних  та  українських  донорів  на 
реалізацію  проектів),  кошти  інших  організацій  (за  умови  залучення 
відповідних державних установ до виконання заходу). 
          Виконавці:  міська  рада/міськвиконком/фінансове  управління  та 
економічний відділ. 
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 Створення  та  оприлюднення  каталогу  об’єктів  нерухомості 
(вільних земельних ділянок, вільних приміщень)  

 
          Обґрунтування  заходу:  забезпечення  розробки  необхідної 
технічної  документації  на  кожну  земельну  ділянку,  створення 
відповідних  каталогів  інвестиційних  пропозицій  та  організація  їх 
широкого оприлюднення. 
          Необхідні  ресурси: людські,  інформаційні, фінансові  (для оплати 
праці). 
          Орієнтовна  вартість:  не  потребує  залучення  додаткового 
бюджетного  фінансування.  Витрати  здійснюються  лише  в  межах 
фонду оплати праці відповідних працівників міської ради. 
          Джерела  можливого  фінансування:  бюджетні  кошти  в  межах 
витрат  на  оплату  праці  працівників  Ірпінської міської  влади,  грантові 
кошти  (у  разі  наявності  грантової  підтримки  від  міжнародних  та 
українських донорів на реалізацію проектів), кошти  інших організацій 
(за  умови  залучення  відповідних  державних  установ  до  виконання 
заходу). 
          Виконавці: управління інфраструктурного розвитку,  інвестицій та 

житлово‐комунального господарства. 

          Для  успішного  впровадження  заходів  Дорожньої  карти  та 

реалізації Програми розвитку МСП в Приірпінні повинні бути залучені 

всі  зацікавлені  громадські  організації  та  спілки  регіону,  державні  та 

муніципальні органи влади, інші спеціалізовані установи, які мають на 

меті  сприяти соціальній адаптації  ветеранів  та учасників АТО шляхом 

заохочення  їх  до  підприємницької  діяльності  та  відкриття  ними 

власної  справи.  Серед  основних  таких  стейкхолдерів  на  місцевому 

рівні можна  виділити:  ГО «Координаційна  рада  Ірпінського  регіону», 

Ірпінський  міський  центр  зайнятості  (надання  безкоштовних 

консультацій,  необхідної  інформації  про  стан,  основні  тенденції  та 

процеси на локальному ринку праці та сприяння у працевлаштуванні), 

Громадська  рада  учасників  АТО  при  Ірпінському  міському  голові 

(забезпечення  участі  громадян  у  вирішенні  важливих  питань, 

соціальної підтримки й адаптації військовослужбовців,  учасників АТО 

та  членів  їх  сімей)  та  виконавчий  комітет  Ірпінської  міської  ради 
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(налагодження  ефективної  взаємодії  органів  місцевого 

самоврядування  з  громадськістю,  врахування  громадської  думки  під 

час  формування  та  реалізації  державної  й  регіональної  політики  у 

підтримці  учасників  АТО  та  їх  сімей,  допомога  у  реалізації  міських 

програм  для  військовослужбовців,  можливостей,  консультацій  щодо 

всіх  сфер  життєдіяльності  воїнів  АТО,  інформування  їх  про  міські 

заходи  та  ін.).  Лише  за  допомогою  координування  зусиль  всіх 

учасників  та  зацікавлених  сторін,  нам  вдасться  ефективніше 

вирішувати  проблеми  соціальної  адаптації  учасників  ‐  ветеранів  АТО 

та їх сімей. 

 

4. Результати реалізації заходів дорожньої карти 

Очікувані результати реалізації Дорожньої карти 

Короткострокові: 

‐  проведення  інформативних  та  навчальних  заходів  щодо 

мотивації відкриття власної справи для 100 ветеранів АТО та членів їх 

сімей; 

‐ розвиток підприємницької ініціативи шляхом залучення бізнес‐

консультантів  для  супроводу  і  реалізації  3  бізнес‐проектів  учасників 

АТО; 

‐  налагодження      постійної      співпраці      між      владою      та  

бізнесом; 

‐  підвищення    рівня    знань    посадовців    міської    ради    щодо 

створення  сприятливого  бізнес‐середовища  для  розвитку 

підприємництва серед воїнів‐учасників АТО; 

‐ підвищення рівня знань та навичок учасників АТО – майбутніх 

підприємців міста. 
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Довгострокові: 

‐  підвищення  конкурентоспроможності  регіону,  залучаючи 

учасників  АТО  до  активного  діалогу  між  владою  й  громадою  і 

створення  сприятливих  умов  для  відкриття  і  розвитку  ними  власної 

справи; 

‐  досягнення  ефективних,  прозорих  відносин  між  владою  та 

бізнесом; 

‐  покращення    інформаційного    забезпечення    суб’єктів  МСП, 

зокрема учасників АТО; 

‐  збільшення  кількості  малих  підприємств  в  розрахунку  на  10 

тис. наявного населення; 

‐ збільшення кількості фізичних осіб ‐ підприємців; 

‐  збільшення  частки  реалізованої  суб’єктами  малого 

підприємництва продукції (робіт, послуг); 

‐ збільшення частки надходжень від діяльності суб’єктів малого 

підприємництва до бюджету міста; 

‐ створення суб’єктами МСП робочих місць. 
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сторінок,  методичної 
літератури, 
забезпечення 
підприємців 
інформацією  щодо 
місцевих  нормативних 
актів  та  ресурсів 
нерухомості, тощо. 
 

функціонування. 
 

   
 

 

2. Розвиток 
стратегічних 
партнерств та 
бізнес‐
співробітництва. 

 

Проведення аналізу 
можливостей 
застосування державно‐
приватного партнерства 
для будівництва, 
реконструкції та 
подальшого утримання 
об‘єктів соціальної 
інфраструктури на 
довгострокову 
перспективу та інших 
сфер міста. Розробка 
проектів приватно‐
публічного партнерства 
та соціальних проектів. 

Розроблено 
проекти приватно‐
публічного 
партнерства та 
соціальні проекти. 

2017‐
2018рр. 

10 тис. грн 
оплата 
спеціаліста 
(супровід і 
реалізація  
проекту). 

 

Бюджетні 
кошти в межах 
витрат на 
оплату праці 
працівників 
Ірпінської 
міської влади, 
грантові кошти 
(у разі 
наявності 
грантової 
підтримки від 
міжнародних 
та українських 
донорів на 
реалізацію 
проектів), 
кошти інших 
організацій (за 
умови 

Міськвиконком/
молодіж‐ний 
комітет 
міста/підприємці
/громадські 
організації. 
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залучення 
відповідних 
державних 
установ до 
виконання 
заходу). 
 

3. Проведення 
інформаційних 
днів 
підприємництва. 

Буде проводитися 
регулярний моніторинг і 
збір актуальної 
інформацію про 
можливості 
започаткування бізнесу, 
зміни до законодавства 
тощо. Проведення 
щоквартальних 
зустрічей із місцевими 
підприємцями – 
учасниками АТО, які 
хочуть чи можуть 
започаткувати власну 
підприємницьку 
діяльність і 
роз’яснювати їм 
інформацію щодо 
можливостей 
започаткування і 
підтримки бізнесу. 
 

Випуск 
електронного 
бюлетеню з 
інформацією для 
підприємців‐ 
учасників АТО. 

2017‐
2018рр. 

30 тис. грн.  Бюджетні та 
грантові кошти. 

Міська рада/ 
міськвиконком/ 
молодіж‐ний 
комітет міста 
/підприємці/ 
громадські 
організації. 
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4. Розробка 
плану 
співробітництва 
влади з 
підприємниць‐
кою 
громадськістю, 
активний 
інформаційний 
обмін.  

 

Проведення 
інформаційної компанії 
та форуму для розробки 
стратегії розвитку 
ветеранських ініціатив 
та створення проектного 
плану. Формування 
команди менторів та 
координація їх 
діяльності. Формування 
та підтримка діяльності 
команди для роботи з 
міжнародними, 
всеукраїнськими 
організаціями, бізнесом. 
Залучення додаткових 
ресурсів для 
впровадження 
локальних ветеранських 
ініціатив. 
 

Розробка та 
впровадження 
програми 
супроводу 
ветеранських 
ініціатив. Розробка 
та впровадження 
навчально‐
методичного 
посібника з питань 
«Стратегічний 
план економічного 
розвитку міста 
Ірпінь до 2020 
року». 

 

2017‐
2018рр. 

Не потребує 
залучення 
додаткових 
інвестицій  
(вартість 
буде 
визначено 
після 
узгодження 
бюджету з 
керівницт‐
вом міста). 

 

Бюджетні 
кошти в межах 
витрат на 
оплату праці 
працівників 
Ірпінської 
міської влади. 

Міська рада/ 
міськ‐виконком/ 
молодіж‐ний 
комітет міста 
/підприємці/ 
громадські 
організації. 
 

5. Проведення 
щорічного 
конкурсу 
підприємниць‐
ких проектів 
серед учасників 
АТО «StartUp 

Проведення конкурсу 
«StartUp Irpin» з метою 
забезпечення 
ефективної соціально‐
економічної адаптації 
демобілізованих 
учасників бойових дій в 
зоні АТО, створення 

Щорічно три 
стартап проекти 
отримують кошти 
для реалізації своїх 
бізнес‐проектів у 
регіоні. Публікація 
історій успіху за 
результатами 

2018р.  300 тис. Грн.  Бюджетні та 
спонсорські 
кошти. 

Міськрада, 
відділ 
економіки, 
відділ інформа‐
ційного забезпе‐
чення, 
громадські 
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Irpin».  робочих місць 
майбутніми 
підприємцями для 
учасників АТО. 

діяльності серед 
учасників та 
ветеранів АТО. 

 

організації. 

6. Фінансова 
підтримка 
пріоритетних 
напрямків 
розвитку МСП.  

Проведення конкурсів 
(тендерів) щодо 
закупівлі товарів та 
надання послуг малими 
підприємствами за 
кошти місцевих 
бюджетів, а також 
участь підприємців у 
виконанні місцевих 
замовлень. Визначення 
компенсації з міського 
бюджету відсотків за 
користування 
банківськими 
кредитами на 
реалізацію інноваційних 
проектів суб‘єктів 
малого підприємництва 
Запровадити механізми 
державно‐приватного 
партнерства у сфері 
підтримки малого 
підприємництва на 
місцевому рівні: 

Визначено обсяги 
коштів місцевого 
бюджету, що 
можуть бути 
використані на 
фінансове 
забезпечення 
інноваційної 
діяльності суб‘єктів 
малого 
підприємництва. 
Розроблений 
механізм 
часткового 
відшкодування з 
місцевого 
бюджету 
відсоткових ставок 
за кредитами, 
залученими 
суб‘єктами малого 
та середнього 
підприємництва 
для реалізації 

2018р. 
200 тис. грн. 

 
Бюджетні 
кошти,  
залучення 
коштів 
комерційних та 
банківських 
установ.. 

Міська рада/ 

Відділ інвестицій 

та соціально‐

економіч‐ного 

розвитку / 

організація 

роботодав‐ців/ 

Підприємства/ 

Інвестори. 
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стимулювати 
впровадження у місті 
інноваційних та 
енергозберігаючих 
технологій шляхом 
спільного фінансування 
проектів у науково‐
технічній та інноваційній 
сферах, що реалізуються 
малими 
підприємствами. 
 

інвестиційних 
проектів. 

7. Створення та 
оприлюднення 
каталогу об’єктів 
нерухомості 
(вільних 
земельних 
ділянок, вільних 
приміщень. 

Забезпечення розробки 
необхідної технічної 
документації на кожну 
земельну ділянку  
створення відповідних 
каталогів інвестиційних 
пропозицій та 
організація їх широкого 
оприлюднення. 
 
 

Створено каталогів 
інвестиційних 
пропозицій та 
забезпечено їх 
широке 
оприлюднення. 

 

2018р. 
Не потребує 
залучення 
додаткових 
інвестицій 
(вартість 
буде 
визначено 
після 
узгодження 
бюджету з 
керівницт‐
вом міста). 
 

Бюджетні 
кошти в межах  
витрат на 
оплату праці 
працівників 
Ірпінської 
міської влади. 

Міська рада/ 
виконавчий 
комітет/ відділ 
земельних 
ресурсів/ 
управління 
економіки/ 
керівники 
промислових 
підприємств. 

8. Проведення 
моніторингу 
впровадження 
Дорожньої 

Регулярний аналіз 
впровадження заходів 
ДК, вироблення 
пропозицій щодо 

Ефективніше 
впровадження ДК, 
врахування нових 

Протягом 
впровадж
ення ДК. 

Не потребує 
залучення 
додаткових 

Бюджетні 
кошти в межах 
витрат на 
оплату праці 

Міська рада/ 
виконавчий 
комітет. 
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карти.  можливих змін, 
ухвалення змін до ДК. 
За результатами аналізу 
щокварталу буде 
підготовлено короткі 
звіти, які буде 
оприлюднено на сайті 
міської ради. 

викликів та реалій.  коштів.  працівників 
Ірпінської 
міської влади. 
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