
ДЕ

ДОР
РОЗВ
СЕРЕ

ЕМОБІЛ
БОЙОВ

Т

РОЖН
ВИТКУ М
ЕДНЬОГ
ЛІЗОВАН
ВИХ ДІЙ

ТЕРНОПІЛ

Я КАР
МАЛОГО
ГО БІЗН
НИХ УЧА
Й В ЗОН

ЛЬ ‐ 2017

РТА 
О ТА  
ЕСУ  
АСНИКІ
НІ АТО 

ІВ  

 

 

 

 



 

ДЕ

ДО
РОЗВ
СЕРЕ

ЕМОБІЛ
БОЙОВ

Т

ОРОЖН
ВИТКУ М
ЕДНЬОГ
ЛІЗОВАН
ВИХ ДІЙ

ТЕРНОПІЛ

Я КАРТ
МАЛОГО
ГО БІЗН
НИХ УЧА
Й В ЗОН

ЛЬ ‐ 2017

ТА  
О ТА  
ЕСУ  
АСНИКІ
НІ АТО 

ІВ  

 



1 

 

 
ЗМІСТ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ 

 
1  Вступ  2

2  Дорожня карта (аналітична частина) 3

2.1  Аналіз поточного стану економічного та соціального середовища у 

започаткуванні та веденні малого та середнього бізнесу ветеранами АТО у 

Тернопільській області 

3

2.2   Опис перешкод та бар’єрів у започаткуванні та веденні малого та 

середнього бізнесу ветеранами АТО у Тернопільській області 

7

2.3  Пропозиції щодо конкретних шляхів мінімізації визначених бар’єрів  8

3  Дорожня карта (заходи) 12

3.1  Короткий опис Дорожньої карти 12

  а) географічне охоплення 12

  б) обґрунтування доцільності та шляхи реалізації заходів Дорожньої карти 12

  в) результати реалізації заходів Дорожньої карти 17

3.2  Заходи Дорожньої карти 19

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 

 

1. ВСТУП 

 

Сьогодні  найголовнішим  для  демобілізованого  учасника  АТО  є  гідна  трудова 

діяльність,  яка  в  переважній  більшості  випадків  гарантує  успіх  процесу  соціальної 

адаптації. Більшість ветеранів АТО – молоді перспективні люди, які мають потенціал, який 

потрібно  вчасно  направити  в  правильне  русло,  надавши  їм  можливості  кар’єрного 

розвитку  шляхом  започаткування  та  ведення  власної  справи.  В  цьому  контексті 

актуальними  вбачаються  розробка  заходів  Дорожньої  карти,  які  передбачають  надання 

допомоги ветеранам АТО для створення підприємств. Це, в свою чергу, є одним з шляхів їх 

реабілітації, мотивації, адаптації та інтеграції в суспільство.  

Розроблення  та  запровадження  заходів  Дорожньої  карти  розвитку  малого  та 

середнього  бізнесу  демобілізованих  учасників  бойових  дій  в  зоні  АТО1  передбачає 

поєднання  громадських  ініціатив  та  зусиль  держави  та  спрямована  на  формування 

сприятливого  соціального,  інституційного  й  інформаційного  середовища  для  відкриття 

власної справи і реалізації підприємницьких ініціатив демобілізованих учасників бойових 

дій у зоні АТО.  

Дорожня  карта  містить  аналіз  поточного  стану  економічного  та  соціального 

середовища у започаткуванні та веденні малого та середнього бізнесу ветеранами АТО у 

Тернопільській області, перелік перешкод та бар’єрів у започаткуванні та веденні бізнесу 

ветеранами  АТО  у  Тернопільській  області,  отриманий  за  результатами  фокус‐групового 

дослідження, а  також чітко окреслені заходи для розвитку малого та середнього бізнесу 

демобілізованих  учасників  бойових  дій  в  зоні  АТО.  Для  кожного  заходу  визначено 

механізм реалізації, необхідні ресурси та очікувані результати. 

У  результаті  реалізації  Дорожньої  карти  буде  вирішено  проблему  соціальної 

адаптації ветеранів АТО шляхом реалізації їх підприємницьких ініціатив та створення умов 

для  кращого  інформування  учасників  АТО  про  діяльність  та  плани  міської  влади  щодо 

розвитку  підприємництва  в  регіоні  та  налагодження  активного  діалогу  між  владою  та 

ветеранами АТО для відкриття і розвитку ними власної справи. 

Вважаємо, що саме реалізація Дорожньої карти дозволить вирішити цю проблему, 

оскільки розроблений документ являтиме собою набір взаємопов’язаних етапів, кроків та 

заходів,  які  покликані  раціонально  поєднати  зусилля  громадськості,  влади,  бізнесу  і 

ветеранів АТО з метою мобілізації ресурсів регіону та максимального врахування інтересів 

усіх зацікавлених сторін задля створення сприятливих умов розвитку МСП. 

 

   

                                           
1
  Дорожня  карта  розроблена  експертами  Громадської  організації  «Центр  стратегічного  розвитку  та 

реформ»  у  рамках  реалізації  проекту  «Дорожня  карта  розвитку  малого  та  середнього  бізнесу 

демобілізованих  учасників  бойових  дій  в  зоні  АТО»,  який  виконується  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".  
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2. ДОРОЖНЯ КАРТА (АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА) 

 

2.1  Аналіз  поточного  стану  економічного  та  соціального  середовища  у 

започаткуванні  та  веденні  малого  та  середнього  бізнесу  ветеранами  АТО  у 

Тернопільській області. 

Сьогодні  українське  cуcпiльcтвo  вce  більше  уcвiдoмлює,  щo  мале  та  середнє 

підприємництво є oдним з ключових чинників фoрмувaння i рoзвитку вільної eкoнoмiки з 

ринковим  механізмом  гocпoдaрювaння.  Бeз  cтвoрeння  eкoнoмiчних,  coцiaльних, 

пoлiтичних, правових та інших умoв для вiльнoї підприємницької діяльності у сфері малого 

та середнього бізнесу Укрaїнa не змoжe приєднaтиcя до світового економічного прocтoру 

як рівноправний cуб’єкт світових eкoнoмiчних відносин. 

Економічна  та  політична  ситуація  в  Україні  значно  ускладнена  у  зв’язку  із 

проведенням АТО. Українські захисники, повертаючись з війни, дуже часто стикаються  із 

труднощами,  пов’язаними  не  лише  з  психологічною  адаптацією  до  життя  у  суспільстві. 

Значні  проблеми  мають  місце  у  площині  забезпечення  їх  соціального  становища, 

достатнього рівня добробуту їх сімей та економічного розвитку. Після демобілізації бійцям 

вкрай  важко  знайти  таку  роботу,  яка  б  задовольняла  їх  психологічні  та  матеріальні 

потреби. Тому для багатьох із них вирішенням цієї проблеми може стати відкриття власної 

справи, адже важливою умовою повернення до повноцінного життя українського воїна є 

його  самореалізація,  отримання  стабільного  економічного  доходу  та  забезпечення 

відповідного соціального статусу у суспільстві. 

Безробіття  ветеранів  АТО  в  Україні.  За  даними  Державної  служби  статистики 

України чисельність учасників бойових дій у динаміці 2015‐2017 років зросла з 234 до 258 

тис. осіб (дані станом на 30 червня 2017 року). Значна кількість демобілізованих учасників 

АТО  є  цивільними  особами,  які  після  повернення  із  зони  АТО  мають  намір  займатися 

діяльністю,  що  не  пов’язана  із  військовою  сферою.  Поряд  із  зростанням  чисельності 

учасників бойових дій спостерігається й збільшення кількості безробітних ветеранів АТО.  

Так, їх чисельність зросла із 15,5 тис. осіб у січні 2015 р. до 33,2 тис. осіб станом на 

січень 2017 року2. У січні‐травні 2017 року відбулося збільшення чисельності безробітних 

ветеранів  АТО  на  18,4 %  порівняно  з  аналогічним  періодом  2015  року.  За  даними  2016 

року,  із  51,8  тис.  ветеранів  АТО,  яким  було  надано  статус  безробітного,  10,1  тис.  осіб 

знайшли роботу або самостійно, або за допомогою центрів зайнятості протягом року. 3,1 

тис.  зареєстрованих  як  безробітні  ветеранів  АТО  проходили  професійне  навчання  та 4,2 

тис. осіб брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру. Станом на 1 

червня 2017 року, статус безробітного надалі мали 18,6 тис. безробітних з числа учасників 

АТО. 

Варто зазначити також, що майже 30% учасників АТО мають лише середню освіту, а 

для  даної  категорії  осіб  найбільш  підходить  робота,  яка  не  потребує  спеціальної 

підготовки та, як правило, оплачується у мінімальному розмірі. Тому процеси навчання та 

                                           
2 Джерело даних: аналітична довідка Державної служби зайнятості України «Щодо надання послуг 
державної служби зайнятості безробітним з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО». 
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підвищення  кваліфікації  є  дуже  важливими  для  успішного  працевлаштування  ветеранів 

АТО.  Для  забезпечення  відповідності  професійно‐кваліфікаційного  рівня  вимогам 

роботодавців  всього  з  початку  2015  року  до  травня  2017  року  професійне  навчання  за 

направленням державної служби зайнятості проходили 6 тис. осіб з числа учасників АТО, 

зокрема у січні‐травні 2017 року – 2,2 тис. осіб. 

Безробіття  ветеранів  АТО  у  Тернопільській  області.  За  даними  Державної 

служби  зайнятості  України  з  початку  2015  року  у  Тернопільській  області  було 

зареєстровано  безробітними  1994  особи  з  числа  демобілізованих  військовослужбовців, 

які брали участь в АТО. Для Тернопільської області даний показник є порівняно невисоким 

(18  позиція  із  25  представлених  регіонів).  За  даними  розподілу  зареєстрованих 

безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО, станом на 1 червня 2017 

року, 34,6% − це молоді люди віком до 35 років3, 43,1% − вікова категорія у межах 35‐44 

років, і 22,3% ‐ особи віком від 45 до 60 років. У Тернопільській області частка безробітних 

ветеранів АТО віком 35‐44 років є більшою порівняно із середнім по Україні показником. 

Це  порівняно  молоді  та  енергійні  люди,  які  вже  мають  деякий  життєвий  досвід,  і,  за 

наявності  відповідних  знань  та  навиків,  можуть  започаткувати  власний  бізнес  і  стати 

успішними підприємцями. 

Найбільша  кількість  зареєстрованих  безробітних  ветеранів  АТО  у  Тернопільській 

області  мають  професійно‐технічну  освіту  (49,7%).  Частки  безробітних  ветеранів  АТО  із 

середньою та вищою освітою у Тернопільській області є досить близькими за значенням – 

відповідно 25,9 і 24,4%. Такі дані свідчать про те, що значний підприємницький потенціал 

нашого  регіону  сконцентровано  у  сфері  прикладних  видів  діяльності,  оскільки  більшість 

безробітних ветеранів мають професійно‐технічну освіту. Зважаючи на зростаючу потребу 

регіону у фахівцях робітничих професій, є можливості для реалізації потенціалу таких осіб 

шляхом започаткування ними власного бізнесу.  

За  даними  Тернопільського  обласного  центру  зайнятості,  з  червня  2016  року  по 

червень 2017  року  552  особи  з  числа  ветеранів  АТО  було  працевлаштовано,  з  них  –  66 

отримали  допомогу  по  безробіттю  одноразово  для  організації  підприємницької 

діяльності, 166  учасників АТО проходили професійне навчання  за направленням  служби 

зайнятості. Найбільшу кількість ветеранів працевлаштовано на підприємствах переробної 

промисловості,  оптової  та  роздрібної  торгівлі,  а  також  у  сфері  ремонту  транспортних 

засобів.  Досить  велика  частка  учасників  АТО  (18,2%)  знайшла  свої  робочі  місця  у  сфері 

сільського,  лісового  та  рибного  господарства  Тернопільської  області.  6,3%  безробітних 

ветеранів регіону працевлаштовано у галузі державного управління та оборони. Інші види 

діяльності займають 11,4%.  

Найбільш  затребуваними  станом  на  січень‐травень  2017  (за  інформацією 

Тернопільського  обласного  центру  зайнятості)  були  робітники  з  обслуговування 

устаткування  та  машин  (28,6%),  кваліфіковані  робітники  з  інструментом  (21,4%), 

найпростіші професії та особи без професії (18,2% усіх працевлаштованих). Проте, особи з 

вищим  рівнем  кваліфікації  також  користуються  попитом  на  ринку  праці  Тернопільської 

                                           
3 Джерело даних: аналітичні матеріали Тернопільського обласного центру зайнятості. 
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області. Так, 8,9% від загальної чисельності безробітних ветеранів АТО знайшли своє місце 

роботи на посадах законодавців, керівників, менеджерів, 8,3% ‐ обійняли посади різного 

роду  фахівців  та  професіоналів,  2,4%  на  сьогодні  є  кваліфікованими  робітниками 

сільського та лісового господарств регіону.  

Інституційна спроможність. На сьогодні у Тернопільській області до вирішення 

проблем  працевлаштування  ветеранів  АТО  долучаються  різні  установи,  серед  яких 

основним є органи Державної служби зайнятості в Тернопільській області.  

Головне управління Держгеокадастру надає допомогу та підтримку ветеранам АТО 

у  питаннях  отримання  земельних  ділянок.  За  даними  цієї  організації,  на  сьогодні  у 

Тернопільській області учасники антитерористичної операції подали більше 8130 заяв про 

отримання земельних наділів. У результаті було надано більше шести з половиною тисяч 

дозволів  на  розробку  землевпорядної  документації  на  землі  площею  понад 4  тис.  га,  у 

тому  числі  для  ведення  садівництва  –  2848  земельних  ділянок  (або  43%  від  загального 

обсягу  наданих  земельних  ділянок),  для  особистого  селянського  господарства  –  2264 

земельних ділянок, господарських будівель і споруд – 1471 земельна ділянка.  

У  Тернопільській  області  діють  також  більше  десяти  громадських  організацій  та 

об’єднань,  які  опікуються  питаннями  ветеранів  АТО.  До  них  відносимо:  «Логістичний 

центр допомоги бійцям АТО», ГО «Об’єднання бойових побратимів», ГО «Всеукраїнський 

союз  ветеранів  АТО»,  Тернопільський  регіональний  ресурсний  центр.  Допомога  цих 

організацій  полягає  у  наданні  соціальної,  психологічної  та  інших  видів  допомоги  при 

реабілітації ветеранів АТО та адаптації їх до сучасних економічних умов господарювання у 

Тернопільській області. 

У  Тернопільській  обласній  державній  адміністрації  функціонує  представництво 

Державної  служби  України  у  справах  ветеранів  війни  та  учасників  антитерористичної 

операції  у  Тернопільській  області,  яке  реалізує  державну  політику  у  сфері  соціального 

захисту  ветеранів  війни  та  учасників  антитерористичної  операції,  їх  соціальної  та 

професійної  адаптації,  а  також  забезпечує  виконання  державної  політики  у  сфері 

волонтерської діяльності і соціального захисту ветеранів АТО. 

В  області  станом  на  1  липня  2017  року  діють  бізнес‐асоціації,  які  також  можуть 

долучитися  до  вирішення  питань  економічної  адаптації  ветеранів  АТО.  До  них  доцільно 

віднести  ГО  «Тернопільська  філія  «Клуб  ділових  людей»,  ГО  “Спілка  підприємців 

“Українська справа”, Всеукраїнську громадську організацію “Асоціація платників податків 

України” в Тернопільській області, Організацію роботодавців Тернопільської області. 

Отже,  можемо  констатувати  наявність  достатньої  кількості  державних  установ, 

громадських об’єднань та бізнесових структур, які прямо або опосередковано опікуються 

питаннями ветеранів АТО. Проте, проблемність ситуації полягає у тому, що діяльність цих 

структур  недостатньо  скоординована  у  питаннях  надання  інформаційної  підтримки, 

проведення навчальних заходів з метою надання теоретичних знань і практичних навиків, 

формування механізму  здешевлення  кредитних ресурсів для  започаткування  та  ведення 

бізнесу  ветеранами  АТО,  проведення  консультацій  та  роз’яснювальної  роботи  з  цією 

категорією  населення.  На  сьогодні  також  не  розроблено  ефективної  системи 

стимулювання учасників підприємницької діяльності, які займаються суспільно корисним 
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бізнесом  та  не  створено  єдиного  інформаційного  ресурсу  з  інформацією  про  умови 

ведення бізнесу, законодавство, програми розвитку малого бізнесу, гранти та потенційних 

інвесторів.  Все  це  значно  ускладнює  комунікаційні  процеси  між  ветеранами  АТО  та 

установами,  які  мають  потенційні  та  реальні  можливості  для  надання  їм  кваліфікованої 

допомоги і підтримки.  

Підсумок. Результати проведеного аналізу процесу працевлаштування безробітних 

ветеранів АТО у Тернопільській області дають змогу констатувати: 

1.  У  Тернопільській  області  є  значна  кількість  безробітних  ветеранів  АТО,  які 

потребують  допомоги  щодо  пошуку  роботи  державних  структур,  у  тому  числі 

Тернопільського  обласного  центру  зайнятості.  Також  до  вирішення  питань 

працевлаштування можуть більш активно долучитися органи місцевого самоврядування, 

громадські організації, бізнес‐асоціації.  

2.  Більшість  безробітних  ветеранів  АТО  у  Тернопільській  області  –  молоді  люди 

віком  від  35  до 44  років,  які  можуть  спрямувати  свою  енергію  у  розвиток  пріоритетних 

сфер  господарської  діяльності  регіону.  Також  ця  вікова  категорія  переважно має  досвід 

роботи в окремих видах діяльності, що дає змогу достатньо професійно виконувати різні 

види робіт. 

3.  Оскільки  ринок  праці  Тернопільської  області  відчуває  гостру  потребу  у 

робітничих  професіях,  то  наявність  професійно‐технічної  освіти  у  49,7%  безробітних 

ветеранів АТО дає підстави робити висновки про можливість їхнього працевлаштування у 

галузях, де застосовується фізична праця та здійснюється прикладна діяльність.  

4.  Державний  центр  зайнятості  спрямовує  безробітних  ветеранів  АТО 

Тернопільської  області  переважно  у  такі  галузі  як  переробна  промисловість,  оптова  та 

роздрібна  торгівля  і  ремонт  транспортних  засобів.  Ці  галузі  стрімко  розвиваються, 

створюються нові робочі місця, що дає змогу працевлаштувати ветеранів. Проте сьогодні 

стрімко  розвиваються  й  інші  сфери  діяльності,  а  саме  сфери  послуг.  Тому  професійне 

навчання  безробітних  учасників  АТО  варто  орієнтувати  передусім  на  потреби  сучасного 

ринку праці регіону. 

5. На ринку праці Тернопільської області найбільш затребуваними станом на січень‐

травень  2017  були  робітники  з  обслуговування  устаткування  та  машин,  кваліфіковані 

робітники  з  інструментом,  найпростіші  професії  та  особи  без  професії.  Особи  з  вищим 

рівнем  кваліфікації  також  є  потрібними.  Тому  важливо  встановити  структурне 

співвідношення потреб ринку праці  та  надання освітніх  послуг  безробітним ветеранам  з 

метою забезпечення їх саме тією кваліфікацією, яка на сьогодні є найбільш потрібною для 

забезпечення ефективного регіонального розвитку. 

Тому  ключове  завдання  Дорожньої  карти  полягає,  насамперед,  у  розробленні 

дієвих  заходів  підтримки  та  стимулювання  процесів  започаткування  і  ведення  бізнесу 

ветеранами АТО з метою ефективного поєднання громадських та регіональних ініціатив із 

загальнодержавними  програмами  і  стратегіями.  Саме  симбіоз  зусиль  ветеранів  АТО, 

органів влади, бізнесових структур та громадських об’єднань є, на нашу думку, одним  із 

найбільш дієвих інструментів досягнення синергетичного ефекту у цій сфері. 
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2.2  Перешкоди  та  бар’єри  у  започаткуванні  та  веденні  малого  та  середнього 

бізнесу ветеранами АТО у Тернопільській області 

За результатами обговорень двох фокус‐груп, у яких взяли участь близько 20 осіб, 

та  які  проведені  Громадською організацією  “Центр  стратегічного  розвитку  та  реформ”  у 

м. Тернополі  у  травні  2017  року,  сформовано  перелік  основних  бар’єрів,  які 

перешкоджають  започаткуванню  та  веденню  бізнесу  ветеранами  АТО  у  Тернопільській 

області.  Обговорення  відбулися  в  рамках  проекту  «Дорожня  карта  розвитку  малого  та 

середнього  бізнесу  демобілізованих  учасників  бойових  дій  в  зоні  АТО»  за  фінансової 

підтримки Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні». 

Найсуттєвішими адміністративними бар’єрами на національному рівні, на думку, 

учасників фокус‐груп є: 

− надмірне  оподаткування  (податки  потрібно  платити  з  першого  ж  місяця 

реєстрації  підприємства)  і  у  зв’язку  з  цим  неможливість  діяти  повністю  легально  та 

прозоро; 

− складне податкове адміністрування малих та середніх підприємств; 

− велика  кількість  документів,  необхідних  для  ведення  підприємницької 

діяльності; 

− недостатній рівень державної підтримки малого та середнього підприємництва; 

− труднощі  в  ліцензуванні  певних  видів  діяльності  (зокрема,  жорсткі  вимоги  до 

персоналу); 

− неправильне  трактування  чиновниками  своєї  ролі  у  суспільстві,  коли  вони 

вважають, що суспільство повинно працювати на них, а не навпаки. 

Бар'єри,  пов'язані  з  умовами  ведення  та фінансовим  забезпеченням  бізнесу  на 

макрорівні: 

− монополізація ринків і домінування великого бізнесу; 

− наявність у державі пільговиків, які мають різного роду преференції; 

− недостатньо розвинута інфраструктура (неякісні дороги та сполучення); 

− невідповідність  вітчизняних  стандартів  якості  європейським  і,  відповідно, 

перешкоди при здійсненні експорту‐імпорту;  

− високі ставки кредитів, і як наслідок, їх недоступність. 

Адміністративні бар'єри на рівні регіону: 

− труднощі у реєстрації бізнесу; 

− непрозорість  тендерних  процедур  (часто  підприємцям  невідомо  про 

проведення закупівель); 

− низька зацікавленість місцевої влади в сприянні розвитку бізнесу; 

− недостатня  інформативність  інтернет‐сайтів  державних  органів  влади  (важко 

знайти потрібну інформацію або вона відсутня); 

− податкова  адміністрація,  санепідемстанція  розцінюються  як  каральні  органи. 

Вимоги, які ставляться ними часто є незрозумілими та суперечливими; 

− відсутність  кваліфікованих  кадрів  для  здійснення  певних  видів  діяльності 

(наприклад, управління ОТГ); 

− висока вартість оренди приміщень та землі; 
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− низький професійний рівень митників в питаннях митного оформлення товарів. 

Бар'єри,  пов'язані  з  умовами  ведення  та фінансовим  забезпеченням  бізнесу  на 

рівні регіону: 

− низька етика бізнесу, зокрема, невиконання домовленостей постачальниками; 

− нестача  інформації  (про умови ведення бізнесу,  законодавство, нові  технології) 

та  відсутність  інформації  про  організації,  які  надають  підтримку  (юридичні  консультації) 

малому бізнесу; 

− недостатній рівень співробітництва з іншими підприємствами; 

− низькі  заробітні  плати,  і,  як  наслідок,  низька  купівельна  спроможність 

споживачів та виїзд кваліфікованих працівників закордон; 

− корупція  в  різних  формах  і  проявах  (вимагання  хабарів,  або  накладення 

штрафів); 

− труднощі  у  пошуку  кваліфікованих  кадрів  для  здійснення  певних  видів 

діяльності. 

 

2.3 Пропозиції щодо шляхів мінімізації визначених бар’єрів 

Сьогодні  питання  розвитку  малого  та  середнього  підприємництва  на  рівні 

Тернопільської області регламентуються: 

1.  Стратегією  розвитку  малого  та  середнього  підприємництва  Тернопільської 

області  на  2016‐2020  роки,  затвердженою  рішенням  Тернопільської  обласної  ради  від  22 

вересня 2016  року № 318.  У рамках Стратегії  визначено перелік пріоритетних цілей,  серед 

яких  є  ціль  №8  «Активізація  залучення  окремих  верств  населення  до  підприємницької 

діяльності».  У  межах  цієї  цілі  виокремлено  ряд  завдань,  серед  яких  завдання  8.3 

«Залучення  учасників  АТО  та  внутрішньо  переміщених  осіб  до  підприємницької 

діяльності». 

2.  Стратегією  розвитку  Тернопільської  області  на  період  до  2020  року, 

затвердженою  рішенням  Тернопільської  обласної  ради  від  4  січня  2016  року №28.  Так, 

пункт 3.6  цієї  стратегії, що носить назву «Трудові ресурси»,  визначає одним  із  ключових 

пріоритетів  розвитку  області  вирішення  питань  демографічного  навантаження  та 

забезпечення  високого  рівня  зайнятості  населення.  Пункт  12.3  визначає  оптимістичний 

сценарій  розвитку  Тернопільської  області,  за  якого  активно  розвиватиметься  малий  і 

середній  бізнес,  поступово  зміщуючись  із  сфери  торгівлі  у  сферу  матеріального 

виробництва.  Потреба  у  висококваліфікованих  кадрах,  яка  виникає  внаслідок 

технологічної модернізації в промисловості, буде задовольнятися шляхом вдосконалення 

системи  профтехосвіти  на  базі  відповідних  закладів  підготовки  та  перепідготовки 

робітничих кадрів. 

3. Планом заходів з реалізації у 2018‐2020 роках Стратегії розвитку Тернопільської 

області  на  період  до  2020  року,  затвердженого  розпорядженням  Голови  обласної 

державної адміністрації 30.03.2017 № 166‐од.  У цьому документі  зазначено, що успішна 

реалізація  запланованих  заходів  сприятиме  вдосконаленню  інфраструктури  підтримки 

малого та середнього бізнесу в районах області та містах обласного значення, об’єднаних 

територіальних громадах. 
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4.  Обласною  програмою  розвитку  малого  і  середнього  підприємництва 

Тернопільської  області  на  2017‐2018  роки,  затвердженою  рішенням  Тернопільської 

обласної  ради  від  22  грудня  2016  року №440.  Головною  метою  програми  є  створення 

цілісної  та  ефективної  системи  підтримки  малого  і  середнього  бізнесу,  формування 

сприятливих  умов  для  його  сталого  подальшого  розвитку,  результатом  якого  буде 

зростання зайнятості та збільшення добробуту населення.  

Доповнюючи  чинні  стратегії  регіонального  розвитку  та  сприяння  малому  і 

середньому  підприємництву,  а  також  розроблені  план  та  програму  розвитку  малого  і 

середнього бізнесу, опираючись на результати проведеного обговорення і резолюцій, що 

винесені  у  межах  двох  фокус‐груп  і  круглого  столу,  пропонуємо  запровадити  такі 

заходи: 

‐  Проводити  серію  тренінгів  та  семінарів,  спрямованих  на  навчання  майбутніх 

бізнесменів,  у  тому  числі  ветеранів  АТО,  основам  започаткування  і  ведення  бізнесу. 

Результатом  проведення  таких  тренінгів  має  стати  формування  якісного  бізнес‐плану  та 

стратегії майбутнього бізнесу ветеранів АТО. 

‐  Максимально  поширювати  інформацію  про  можливість  реєстрації  бізнесу  в 

електронному форматі (зокрема шляхом використання порталу «IGov»), що дасть змогу 

забезпечити максимально швидку  та  зручну реєстрацію бізнесу  ветеранів АТО,  створити 

більш  лояльне  середовище  для  започаткування  і  ведення  малого  і  середнього 

підприємництва,  адже  саме  зі  створення  невеликих  підприємств  розпочинають  свою 

діяльність  ветерани  АТО,  започатковуючи  власний  бізнес.  Також  потрібно  збільшити 

кількість  Центрів  надання  адміністративних  послуг  (ЦНАП)  у  районах  Тернопільської 

області. 

‐  Забезпечити  відшкодування  відсоткових  ставок  за  кредитами,  залученими 

суб’єктами  підприємництва  ‐  демобілізованими  учасниками  АТО  ‐  для  реалізації  бізнес‐

проектів. Уже найближчим часом для цієї цілі можуть бути виділені кошти з обласного та 

місцевого  бюджетів,  та  розроблено  фінансово‐економічний  механізм  проведення 

відшкодування відсоткових платежів. 

‐  Надавати  пільги  учасникам  АТО  при  започаткуванні  бізнесу  у  вигляді 

податкових канікул на період як мінімум 1 рік. Отримання ветеранами АТО податкових 

канікул  із  сплати  місцевих  податків,  до  яких  відносимо  податок  на  нерухоме  майно, 

відмінне від земельної ділянки, єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності‐

фізичних  осіб,  єдиний  податок  для  юридичних  осіб  ‐  сільськогосподарських 

товаровиробників (IV група), плата за землю (у складі податку на майно), на період 1 року 

сприятиме  підвищенню  ефективності  використання  фінансових  ресурсів  при 

започаткуванні бізнесу. 

‐  У  рамках  розробленої  ОДА  Концепції  розвитку  інфраструктури  підтримки 

підприємництва  в  області,  створити  бізнес‐інкубатор  для  здійснення  консультування, 

навчання,  інформування  та  супроводу  підприємницької  діяльності  бізнесменів‐

початківців, у тому числі ветеранів АТО. Перспективи створення такого бізнес‐інкубатора є 

цілком реальними, оскільки департамент економічного розвитку і торгівлі Тернопільської 

облдержадміністрації  разом  з  Тернопільським  обласним  центром  зайнятості  уже 
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найближчим  часом  планують  розпочати  конкурсний  відбір  проектів  потенційних 

підприємців  для  участі  у  Програмі  інкубації.  Передбачено  надання  інформаційно‐

консультативних  та  навчальних  послуг  підприємцям‐початківцям.  Конкурсна  комісія,  до 

складу  якої  входять  представники  влади,  експерти,  підприємці,  обере  найцікавіші 

проекти. 

Таким  чином,  бізнес‐інкубатор  опікуватиметься  новоствореними 

підприємницькими  структурами,  допомагаючи  їм  виживати  і  рости  під  час  початкового 

періоду,  коли  вони  найбільш  уразливі.  Також  на  базі  бізнес‐інкубатора  доцільно 

організувати проведення спеціалізованих навчань із започаткування власного бізнесу. Такі 

знання є дуже необхідними ветеранам АТО, що започатковують власний бізнес, оскільки 

більшість  із них не має економічної освіти. Подолати моральні  та психологічні бар’єри  у 

започаткуванні  бізнесу  допоможе  психологічна  підтримка  та  юридичний  супровід 

майбутнього бізнесу.  

‐  Надавати  постійну  інформаційну  підтримку  бізнесменам‐початківцям,  в  тому 

числі  ветеранам  АТО,  які  започатковують  та  здійснюють  підприємницьку  діяльність, 

шляхом  організації  діяльності  Центру  підтримки  підприємництва  в  Тернопільській 

області.  Основними  завданнями  такого  Центру  повинні  бути:  створення  умов  для 

формування знань та навичок, необхідних майбутнім підприємцям; розробка і втілення у 

практику бізнес‐планів конкретних ідей здійснення підприємницької діяльності. 

‐  Сприяти  залученню  бізнес‐асоціацій  до  навчання  та  обміну  досвідом  між 

власниками  бізнесу  та  ветеранами  АТО  шляхом  організації  зустрічей,  обговорення 

проблемних моментів, дослідження перспектив різних видів бізнесової діяльності. Також 

досвідчені  бізнесмени  можуть  ділитися  власними  історіями  успіху,  розповідати  про 

складні ситуації у веденні бізнесу та шляхи їх вирішення. 

‐  Забезпечити  ефективну  роботу  консультативних  органів  шляхом  переведення 

діяльності  Державної  фіскальної  служби  та  Держпродспоживслужби  Тернопільської 

області  у  режим  сервісних  служб.  Такий  процес  допоможе  підвищити  ефективність 

роботи Державної фіскальної служби та Держпродспоживслужби Тернопільської області з 

малим  та  середнім  бізнесом  загалом  та  з  ветеранами АТО,  які  започатковують  власний 

бізнес зокрема. 

‐  Створити  на  місцевому  телебаченні  сюжети  про  історії  успішного 

підприємництва. Героями таких сюжетів можуть бути як ветерани АТО, які вже заснували 

та  успішно  здійснюють  власну  бізнесову  діяльність,  так  і  звичайні  підприємці 

Тернопільщини. 

‐  Сприяти  у  проведенні  стандартизації  товарів  та  послуг  місцевого  бізнесу 

ветеранів  АТО  відповідно  до  Європейських  вимог. Дотримання  Європейських  норм  та 

вимог допоможе спростити й оптимізувати процеси співпраці підприємств ветеранів АТО з 

європейськими партнерами. 

‐ Створити та підтримувати в актуальному стані електронну базу  інфраструктури 

підтримки  підприємництва  Тернопільської  області  та  широко  розповсюджувати  дану 

інформацію  серед  бізнесу  та  населення  області.  Завдяки  наявності  такої  бази  ветерани 
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АТО  зможуть  отримувати  своєчасну,  актуальну  та  достовірну  інформацію  у  тих  сферах 

діяльності, які будуть їм цікавими для освоєння. 

‐  Проводити  систематичні  семінари,  тренінги,  круглі  столи,  спрямовані  на 

підвищення  конкурентоспроможності  малого  та  середнього  бізнесу  загалом  та 

підприємницької діяльності ветеранів АТО зокрема; 

‐  Створити  єдиний  інформаційний  ресурс  з  інформацією  про  умови  ведення 

бізнесу,  законодавство,  програми розвитку малого бізнесу,  гранти,  програми розвитку 

регіону, інвесторів, тощо. Такий ресурс дасть змогу ветеранам АТО своєчасно отримувати 

важливу інформацію та використовувати її у своїй бізнесовій діяльності. 

‐ Покращити  комунікації  між  службою  зайнятості,  рекрутинговими  компаніями 

та  приватним  бізнесом  з  метою  підвищення  ефективності  забезпечення  зайнятості 

ветеранів АТО та  залучення їх до підприємницької діяльності. 
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3. ДОРОЖНЯ КАРТА (ЗАХОДИ) 

 

3.1 Короткий опис Дорожньої карти 

 

а) Географічне охоплення. 

Заходи  Дорожньої  карти  впроваджуватимуться  в  усіх  громадах  Тернопільської 

області, у тому числі в тих населених пунктах, де проживають ветерани АТО, що планують 

започаткування та ведення власного бізнесу. 

 

б) Обґрунтування доцільності та шляхи реалізації заходів Дорожньої карти. 

Для подолання перешкод у започаткуванні та веденні власного бізнесу ветеранами 

АТО  на  місцевому  рівні  велике  значення  має  якість  та  ефективність  саме  регіональної 

політики,  активізація  місцевих  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого 

самоврядування  у  підтримці  розвитку  малого  і  середнього  підприємництва,  а  також 

активна  участь  громадських  об’єднань  у  процесах  покращення  державної  політики 

підтримки ветеранів АТО. 

Потенційні  підприємці‐ветерани  АТО  повинні  отримувати  всебічну  підтримку  та 

активне  сприяння  у  процесі  адаптації  їх  до  цивільного  життя  шляхом  надання 

інформаційного  та  інституційного  забезпечення  процесів  започаткування  і  ведення 

власного  бізнесу.  У  цьому  аспекті  надзвичайно  важливим  є  забезпечення  симбіозу 

громадських та регіональних  ініціатив із загальнодержавними програмами і стратегіями.  

Заходи  Дорожньої  карти  спрямовані  на  покращення  процесів  започаткування  та 

ведення  малого  і  середнього  бізнесу  ветеранами  АТО  Тернопільської  області  за 

напрямками: 

‐  спрощення  та  підвищення  ефективності  адміністративних  процедур  у  процесі 

реєстрації підприємств малого і середнього бізнесу на регіональному рівні; 

‐  забезпечення  додаткових  джерел  фінансування  бізнесу  шляхом  підвищення 

доступності кредитних ресурсів та відшкодування відсоткових ставок за кредитами; 

‐  підвищення  рівня  обізнаності  та  інформованості  ветеранів  АТО  у  сфері 

започаткування та ведення бізнесу; 

‐ підвищення конкурентоздатності та покращення кадрового потенціалу малого та 

середнього  підприємництва  у  Тернопільській  області  шляхом  залучення  до  бізнесової 

діяльності ветеранів АТО; 

‐ посилення впливу та ролі об’єднань власників бізнесу з метою навчання та обміну 

досвідом; 

‐  покращення  комунікацій  між  адміністративними  установами,  які  забезпечують 

надання адміністративних послуг у сфері малого та середнього бізнесу. 

Зміст та обґрунтування запропонованих заходів полягають у такому: 

1.  Підвищення  ефективності  надання  адміністративних  процедур  у  процесі 

реєстрації  підприємств  малого  і  середнього  бізнесу  на  регіональному  рівні  загалом  та 

спрощення процедури реєстрації бізнесу для ветеранів АТО зокрема.  
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Адміністративні  бар’єри,  на думку ветеранів АТО,  є  однією  з  вагомих перешкод у 

процесі реєстрації бізнесу. Тому вважаємо за доцільне здійснити переведення процедури 

реєстрації  в електронний формат  та максимально спростити цю процедуру. Механізмом 

забезпечення  спрощення  процедури  реєстрації  бізнесу  є  здійснення  реєстрації  за 

допомогою  порталу  «IGov».  У  якості  ресурсів  необхідно  залучити  фахівців  із 

новоутворених Центрів  надання  адміністративних послуг,  а  також ресурси  електронного 

порталу «IGov».  

Залучення  додаткових  фінансових  ресурсів  не  планується.  Відповідальним  за 

реалізацію заходу є Департамент економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної 

державної адміністрації. 

2.  Забезпечення  додаткових  джерел  фінансування  бізнесу  шляхом  підвищення 

доступності  кредитних  ресурсів  та  відшкодування  відсоткових  ставок  за  кредитами  на 

започаткування бізнесу ветеранами АТО.  

Додаткові  кредитні  ресурси  дозволять  підвищити  фінансову  спроможність 

потенційних  бізнесменів  шляхом  поповнення  обігових  коштів  малих  та  середніх 

підприємств,  які  будуть  ними  засновані.  Також  ці  ресурси  можуть  бути  спрямовані  на 

придбання основних засобів через механізми лізингу і довгострокової оренди.  

Механізм  реалізації  цих  заходів  буде  реалізовано  шляхом  створення  Фонду 

підтримки  підприємництва  в  Тернопільській  області.  Саме  ця  структура  матиме 

повноваження щодо розподілу коштів між підприємцями (у тому числі ветеранами АТО) з 

метою забезпечення компенсації кредитних ставок. Для реалізації заходу необхідними є 

ресурси в обсязі 200 тис. грн, які планується виділити з обласного та місцевого бюджетів.  

Відповідальними  за  реалізацію  цієї  групи  заходів  є    Департамент  економічного 

розвитку і торгівлі Тернопільської обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, 

виконавчі  комітети  Бережанської,  Кременецької,  Тернопільської  та  Чортківської  міських 

рад, ради об’єднаних територіальних громад. 

3.  Підвищення  рівня  обізнаності  та  інформованості  ветеранів  АТО  у  сфері 

започаткування та ведення бізнесу. До цієї групи заходів відносимо: 

‐  Проведення  серії  тренінгів  та  семінарів,  спрямованих  на  навчання  майбутніх 

бізнесменів,  у  тому числі ветеранів АТО,  основам започаткування  і  ведення бізнесу.  Такі 

заходи  допоможуть  підвищити  спроможність  ветеранів  до  написання  якісного  бізнес‐

плану  та  формування  комплексної  концепції  майбутнього  бізнесу.  Також  вони  дадуть 

змогу  зрозуміти  основи  здійснення  підприємницької  діяльності  та формування  бюджету 

підприємства.  Механізмом  реалізації  цих  заходів  є  залучення  викладачів  ВУЗів  для 

проведення кваліфікованих тренінгів і семінарів.  

Для реалізації заходу також необхідними є фінансові ресурси в обсязі 100 тис. грн, 

які можуть бути виділені з обласного бюджету.  

Відповідальним  за  реалізацію  навчальних  заходів  є    Департамент  економічного 

розвитку і торгівлі Тернопільської обласної державної адміністрації. 

‐  Створення  бізнес‐інкубатора  на  базі  Тернопільського  обласного  центру 

зайнятості. Такий бізнес‐інкубатор забезпечуватиме комплексний спектр консультативних 

послуг  консультування,  навчання,  інформування  та  супроводу  діяльності  підприємців‐
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початківців  (у  тому  числі  ветеранів  АТО).  Основною  функцією  бізнес‐інкубатора  буде 

економічна  та  юридична  підтримка  новоствореного  бізнесу,  допомога  у  подоланні 

психологічних бар’єрів  у  веденні підприємницької діяльності. Механізмом реалізації  цих 

заходів  є  залучення  спеціалістів  у  галузі  економіки  та  юриспруденції  з  метою  надання 

кваліфікованої  підтримки.  Також  для  надання  практичних  консультацій  планується 

залучати провідних бізнесменів області.  

Для реалізації заходу також необхідними є фінансові ресурси у сумі 200 тис. грн, які 

можуть бути виділені  з обласного бюджету.  Відповідальними за  створення  та підтримку 

функціонування  бізнес‐інкубатора  є    Департамент  економічного  розвитку  і  торгівлі 

Тернопільської  обласної  державної  адміністрації  й  Тернопільський  обласний  центр 

зайнятості. 

‐ Забезпечення ефективного функціонування Центру підтримки підприємництва 

в  Тернопільській  області.  Функціонування  такого  Центру  дозволить  надавати  постійну 

інформаційну  підтримку  потенційним  та  діючим  підприємцям  (  у  тому  числі,  ветеранам 

АТО)  шляхом  надання  консультативних  послуг  у  сфері  інформаційного  забезпечення 

підприємницької діяльності. Механізмом реалізації цих заходів є підтримання діяльності 

Центру  шляхом  забезпечення  його  кадровими  та  фінансовими  ресурсами  у  межах 

потреби.  Ресурси  будуть  виділені  з  обласного  бюджету.  Відповідальним  за  ефективне 

функціонування  Центру  підтримки  підприємництва  в  Тернопільській  області  є  

Департамент  економічного  розвитку  і  торгівлі  Тернопільської  обласної  державної 

адміністрації. 

4.  Підвищення  конкурентоздатності  та  покращення  кадрового  потенціалу 

малого та  середнього підприємництва  у  Тернопільській області шляхом  залучення до 

бізнесової  діяльності  ветеранів  АТО.  До  цієї  групи  заходів  належать  проведення 

систематичних  семінарів,  тренінгів,  спрямованих  на  підвищення  ефективності 

стратегічного  управління  та  конкурентоспроможності  бізнесу  демобілізованих  учасників 

АТО,  в  тому числі щодо етики ведення бізнесу. Результатом проведення такої діяльності 

буде  здобуття  передового  досвіду  у  сфері  підтримки  бізнесу  ветеранів  АТО.  Для 

здійснення  цієї  групи  заходів  необхідно  залучити  фахівців  у  сфері  формування  бізнес‐

стратегії.  

Необхідними  є  фінансові  ресурси  у  розмірі  100  тис.  грн,  що  будуть  виділені  з 

обласного бюджету.  

Відповідальними  за  реалізацію  заходів  є  Департамент  економічного  розвитку  і 

торгівлі  Тернопільської  обласної  державної  адміністрації  спільно  зі  структурними 

підрозділами  Тернопільської  облдержадміністрації,  райдержадміністрації,  виконавчі 

комітети  Бережанської,  Кременецької,  Тернопільської  та  Чортківської  міських  рад,  ради 

об’єднаних територіальних громад. 

5.  Посилення  впливу  та  ролі  об’єднань  власників  бізнесу  з  метою  навчання  та 

обміну  досвідом.  Співпраця  уже  наявних  об’єднань  власників  бізнесу  із  потенційними 

підприємцями з числа демобілізованих учасників АТО буде сприяти набуттю ветеранами 

практичних  навиків  ведення  бізнесу,  отримання  ними  важливих  знань  у  сфері 

використання дієвих механізмів підприємницької діяльності. Вони зможуть дізнатися про 
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перспективи  та проблемні моменти ведення бізнесу  із «перших уст».  У  якості механізму 

обміну  досвідом  може  бути    застосовано  проведення  семінарів  та  індивідуальних 

зустрічей бізнесменів із ветеранами АТО.  

Ця група заходів не потребує додаткового фінансування.  

Відповідальним  за  налагодження  ефективної  співпраці  є    Департамент 

економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної державної адміністрації. 

Інструментом  подолання  психологічних  бар’єрів  у  сфері  започаткування  бізнесу 

може  бути  також  створення  на  місцевому  телебаченні  сюжетів  про  історії  успішного 

бізнесу регіональних підприємців. Такі сюжети дозволять ветеранам повірити у свої сили 

та надихнуть їх на реалізацію власних творчих ідей.  

Необхідними  ресурсами  для  реалізації  запропонованого  інструменту  є  кадрові 

ресурси провідних регіональних телеканалів та фінансові ресурси в обсязі 200 тис. грн, що 

будуть виділені з обласного бюджету.  

Відповідальним за реалізацію цього заходу є  Департамент економічного розвитку і 

торгівлі Тернопільської обласної державної адміністрації. 

6.  Покращення  комунікацій  між  адміністративними  установами,  які 

забезпечують надання консультативних адміністративних та інформаційних послуг у сфері 

малого та середнього бізнесу. До цієї групи заходів відносимо: 

‐ Покращення комунікацій між службою зайнятості, рекрутинговими компаніями 

та  приватним  бізнесом,  що  дозволить  підвищити  ефективність  процесів 

працевлаштування  ветеранів  АТО.  Результати  проведених  досліджень  дозволяють 

стверджувати,  що  саме  ці  структури  є  найбільш  функціональними  у  процесах 

працевлаштування  ветеранів  АТО.  Крім  того,  допомога  на  відкриття  бізнесу,  яку  надає 

Тернопільский обласний центр  зайнятості,  часто є  вагомим мотиваційним фактором для 

відкриття бізнесу ветеранами АТО.  

Ця група заходів не потребує додаткового фінансування.  

Відповідальним  за  реалізацією  заходів  є  Тернопільський  обласний  центр 

зайнятості. 

‐  Підвищення  ефективності  роботи  консультативних  органів  та  сервісних 

служб,  зокрема  удосконалення  механізмів  співпраці  Державної  фіскальної  служби  та 

Держпродспоживслужби  Тернопільської  області  з  ветеранами  АТО,  які  започатковують 

власний  бізнес.  Переведення  цих  структур  із  статусу  «каральних  органів»  до  розряду 

консультативно‐сервісних  служб  дозволить  покращити  механізм  інформування  та 

підтримки потенційних і реальних бізнесменів з боку державних органів.  

Ця група заходів не потребує додаткового фінансування.  

Відповідальними  за  їх  здійснення  є  Державна фіскальна  служба  в  Тернопільській 

області та регіональна Держпродспоживслужба. 

‐  Забезпечення  роботи  єдиного  інформаційного  ресурсу  для  бізнесменів 

Тернопільської  області.  Такий ресурс міститиме  інформацію про  умови  ведення бізнесу, 

законодавство,  програми  розвитку  регіону  та  малого  бізнесу,  гранти  і  потенційних 

інвесторів. Особливо корисною така інформація є для ветеранів АТО, оскільки відвідавши 

єдиний  ресурс,  вони  зможуть  отримати  комплексну  інформацію  щодо  функціонування 
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різних  сфер підприємницької  діяльності  в  регіоні  та  отримати  інформаційну підтримку  у 

процесі започаткування і ведення бізнесу.  

Необхідними  ресурсами  є  кадрове  забезпечення  формування  і  функціонування 

єдиного інформаційного ресурсу, а також фінансові ресурси в обсязі 80 тис. грн, що будуть 

виділені з обласного бюджету.  

Відповідальними  за  реалізацію  заходів  є  Департамент  економічного  розвитку  і 

торгівлі  Тернопільської  обласної  державної  адміністрації  спільно  зі  структурними 

підрозділами  Тернопільської  облдержадміністрації,  райдержадміністрації,  виконавчі 

комітети  Бережанської,  Кременецької,  Тернопільської  та  Чортківської  міських  рад,  ради 

об’єднаних територіальних громад. 

‐  Формування  електронної  бази  даних  щодо  інфраструктури  підтримки 

підприємництва  Тернопільської  області  з  метою широкого  розповсюдження  інформації 

серед  потенційних  та  діючих  підприємців  (у  тому  числі,  ветеранів  АТО).  Така  база 

міститиме  інформацію  про  основні  елементи  підприємницької  інфраструктури 

Тернопільської області, що дасть змогу ветеранам АТО отримати вичерпну та достовірну 

інформацію з одного джерела даних.  

Реалізація  заходу  не  потребує  залучення  додаткових  фінансових  ресурсів. 

Відповідальними  за  реалізацію  заходів  є  Департамент  економічного  розвитку  і  торгівлі 

Тернопільської  обласної  державної  адміністрації  спільно  зі  структурними  підрозділами 

Тернопільської  облдержадміністрації,  райдержадміністрації,  виконавчі  комітети 

Бережанської, Кременецької, Тернопільської та Чортківської міських рад, ради об’єднаних 

територіальних громад. 

‐  Сприяння  у  проведенні  стандартизації  товарів  та  послуг  місцевого  бізнесу 

відповідно  до  Європейських  вимог.  Таке  сприяння  буде  результатом  співпраці 

регіональних  органів  влади  з  ДП  «Тернопільстандартметрологія»  і  відбуватиметься 

шляхом  формування  пропозицій  на  регіональному  рівні  та  погодження  їх  на 

загальнодержавному  рівні.  Результатами  впровадження  заходів  буде  дотримання 

Європейських норм та вимог, спрощення процесів співпраці підприємств ветеранів АТО з 

європейськими партнерами.  

Для  реалізації  цієї  групи  заходів  необхідним  є  залучення  фінансових  ресурсів  в 

обсязі 200 тис. грн.  

Відповідальними  за  реалізацію  є  Департамент  економічного  розвитку  і  торгівлі 

Тернопільської  облдержадміністрації,  а  також  ДП  «Тернопільський  науково‐виробничий 

центр стандартизації, метрології та сертифікації». 

Механізми реалізації заходів Дорожньої карти: 

‐  створення  робочої  групи  з  реалізації  заходів  Дорожньої  карти  та  моніторингу 

виконання конкретних заходів за участі посадових осіб Тернопільської обласної державної 

адміністрації,  Тернопільської  обласної  ради,  експертів,  громадськості  та  представників 

бізнесу; 

‐  включення  заходів  Дорожньої  карти  до  Обласної  програми  розвитку  малого  і 

середнього підприємництва Тернопільської області на 2017‐2018 роки; 
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‐  фінансування  заходів  Дорожньої  карти  з  місцевих  бюджетів  та  бюджетів 

об’єднаних територіальних громад; 

‐  розробка  та  схвалення  районних  програм  розвитку  малого  підприємництва  та 

програм об’єднаних територіальних громад; 

‐  організація  проведення  публічних  та  інформаційних  заходів  в  рамках  реалізації 

заходів Дорожньої карти; 

‐  організація  навчальних  семінарів  та  тренінгів  для  ветеранів  АТО,  що  планують 

започаткувати власний бізнес, та представників органів влади. 

Відповідальні за реалізацію заходів Дорожньої карти: 

‐ Тернопільська обласна державна адміністрація та Тернопільська обласна рада. 

Учасники Дорожньої карти: 

‐  органи  виконавчої  влади  та  місцевого  самоврядування,  відповідальні  за 

формування регуляторної політики в Тернопільській області; 

‐ об’єднані територіальні громади; 

‐ представництво Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції; 

‐ Державна служба зайнятості в Тернопільській області; 

‐ Державна фіскальна служба в Тернопільській області; 

‐ суб’єкти надання адміністративних послуг; 

‐ Рада підприємців при Тернопільській ОДА; 

‐ Громадські організації та об’єднання ветеранів АТО; 

‐ Головне управління Держгеокадастру в Тернопільській області. 

 

в) Результати реалізації заходів Дорожньої карти. 

Реалізація  заходів Дорожньої  карти допоможе досягнути  таких короткострокових 

результатів: 

‐  запроваджено  процедуру  електронної  реєстрації  бізнесу,  якою  зможуть 

скористатися не менш, ніж 15 ветеранів щорічно; 

‐  організовано  та  проведено  серію  спеціалізованих  навчань  із  започаткування 

власного бізнесу ветеранами АТО (не менше 5‐ти заходів); 

‐  створено  бізнес‐інкубатор  з  метою  здійснення  консультування,  навчання, 

інформування та супроводу бізнесу. До учасників бізнес‐інкубатора залучено не менш, ніж 

15 ветеранів АТО протягом одного року; 

‐  щорічно  проведено  не  менше  5  заходів  (семінарів,  тренінгів,  обговорень), 

спрямованих на підвищення конкурентоспроможності та етичного рівня ведення малого і 

середнього  бізнесу,  власниками  якого  є  ветерани  АТО.  Тематикою  цих  заходів  будуть: 

“Юридичні аспекти започаткування та ведення бізнесу”, “Залучення фінансових ресурсів у 

бізнес”, “Написання бізнес‐плану”, “Ефективне управління бізнесом”, “Методи просування 

товарів та послуг на ринку” ; 

‐  створено  єдиний  інформаційний  ресурс  з  інформацією  про  умови  ведення 

бізнесу,  законодавство,  програми  розвитку  малого  бізнесу,  гранти,  програми  розвитку 

регіону, потенційних інвесторів; 



18 

 

‐ створено електронну базу чинних регуляторних актів у сфері малого та середнього 

бізнесу; 

‐  забезпечено  відшкодування  відсоткових  ставок  за  кредитами,  залученими 

демобілізованими учасниками АТО для реалізації бізнес‐проектів, на суму 100 тис. грн.  

За  результатами  реалізації  заходів  Дорожньої  карти  будуть  досягнуті  такі 

довгострокові результати: 

‐  надано  постійну  інформаційну  підтримку  для  осіб,  які  започатковують  та 

здійснюють  підприємницьку  діяльність  шляхом  організації  діяльності  Центру  підтримки 

підприємництва в області. Щороку послугами Центру зможуть скористуватися не менше, 

ніж 15 ветеранів АТО; 

‐ здійснено сприяння створенню об’єднання власників бізнесу з метою навчання та 

обміну досвідом із ветеранами АТО; 

‐ діяльність Державної фіскальної служби та Держпродспоживслужби переведено у 

режим консультативних органів та сервісних служб; 

‐ на місцевому телебаченні створено сюжети про історії успішного підприємництва 

ветеранів  АТО  та  бізнесменів  області  (не  менше  5  сюжетів),  підвищено  ефективність 

впливу  моральних  стимулів,  які  допоможуть  ветеранам  АТО  подолати  психологічні 

бар’єри у започаткуванні бізнесу; 

‐  надано  пільги  учасникам  АТО  при  започаткуванні  бізнесу  на  території 

Тернопільської  області  у  вигляді  податкових  канікул  терміном  на  1  рік  (з  місцевих 

податків); 

‐  здійснено  сприяння  у  проведенні  стандартизації  товарів  та  послуг  місцевого 

бізнесу  відповідно  до  Європейських  вимог,  що  дало  змогу  спростити  процеси  співпраці 

ветеранів АТО з європейськими партнерами; 

‐  створено  електронну  базу  інфраструктури  підтримки  підприємництва 

Тернопільської області; 

‐ покращено комунікацію між службою зайнятості, рекрутинговими компаніями та 

приватним  бізнесом  з  метою  підвищення  ефективності  процесу  працевлаштування 

ветеранів АТО; 

‐ підвищено спроможності ветеранів АТО до відкриття та ведення власної справи; 

заплановано, що не менше як 15 ветеранів АТО зможуть відкрити власний бізнес. 

‐  сформовано  умови  для  самостійного  використання  ветеранами  пов’язаними  з 

підприємництвом можливостей для задоволення своїх соціально‐економічних потреб; 

‐  покращено  підприємницький  клімат  для  ведення  бізнесу  в  Тернопільській 

області; 

‐ налагоджено довготривалий взаємозв’язок між органами влади та громадськими 

формуваннями ветеранів АТО. 
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3.2. Заходи  дорожньої карти 

 

Назва заходу  Зміст заходу 
Результати реалізації 

заходів 
Строк 

виконання 

Орієнтовна 
вартість реалізації 
заходу для одного 

району, грн. 
(тис. грн.)

Джерела 
фінансування 

реалізації заходу 

Особи/організації, 
відповідальні за 
реалізацію заходу 

Навчання 
ветеранів АТО 

Проведення серії тренінгів 
та семінарів, спрямованих 
на навчання майбутніх 
бізнесменів, у тому числі 
ветеранів АТО, основам 
започаткування і ведення 

бізнесу.  

Збільшення 
спроможності 
ветеранів із 

написання якісного 
бізнес‐плану та 
комплексної 
концепції 

майбутнього бізнесу

2018‐2020 
роки 

100,0  Обласний бюджет

Департамент 
економічного розвитку 

і торгівлі 
Тернопільської 

облдержадміністрації 

Спрощення 
процедури 

реєстрації бізнесу 
для ветеранів АТО 

Забезпечити максимальне 
поширення інформації про 
спрощення процедури 
реєстрації бізнесу для 
ветеранів АТО, зокрема 
можливості реєстрації за 
допомогою порталу “IGov”

Максимально 
швидка та зручна 
реєстрація бізнесу 
ветеранами АТО 

2017‐2018 
роки 

− 
Не потребує 
додаткового 
фінансування 

Департамент 
економічного розвитку 

і торгівлі 
Тернопільської 

облдержадміністрації, 
виконавчі комітети 

Бережанської, 
Кременецької, 

Тернопільської та 
Чортківської міських 
рад, органи місцевого 

самоврядування 

Збільшення  Забезпечити  Часткове або повне  2017‐2020  200,0 Обласний  Департамент 
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Назва заходу  Зміст заходу 
Результати реалізації 

заходів 
Строк 

виконання 

Орієнтовна 
вартість реалізації 
заходу для одного 

району, грн. 
(тис. грн.) 

Джерела 
фінансування 

реалізації заходу 

Особи/організації, 
відповідальні за 
реалізацію заходу 

фінансової 

спроможності 

відшкодування 

відсоткових ставок за 

кредитами, залученими 

суб’єктами 

підприємництва 

(демобілізованими 

учасниками АТО) для 

реалізації бізнес‐проектів 

відшкодування 

відсоткових ставок за 

кредитами для 

започаткування і 

ведення бізнесу 

ветеранами АТО 

роки

 

2017‐2020 

роки 

 

200,0 

 

бюджет

 

Місцеві бюджети 

економічного розвитку 

і торгівлі 

Тернопільської 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети  

Бережанської, 

Кременецької, 

Тернопільської та 

Чортківської міських 

рад, ради об’єднаних 

територіальних громад 

Надання 
податкових 
канікул при 

започаткуванні 
бізнесу 

ветеранами АТО 

Надання пільг учасникам 
АТО при започаткуванні 

бізнесу у вигляді 
податкових канікул для 
сплати місцевих податків 

на період до 1 року 

Отримання 
ветеранами АТО 

податкових канікул 
на період до 1 року, 

що сприятиме 
підвищенню 
ефективності 
використання 

фінансових ресурсів 
при започаткуванні 

бізнесу 

2017‐2020 
роки 

 
Не потребує 
додаткового 
фінансування 

Державна фіскальна 
служба в 

Тернопільській області 
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Назва заходу  Зміст заходу 
Результати реалізації 

заходів 
Строк 

виконання 

Орієнтовна 
вартість реалізації 
заходу для одного 

району, грн. 
(тис. грн.) 

Джерела 
фінансування 

реалізації заходу 

Особи/організації, 
відповідальні за 
реалізацію заходу 

Створення бізнес‐
інкубатора на базі 
Тернопільського 
обласного центру 

зайнятості 

Створення бізнес‐
інкубатора на базі 

Тернопільського обласного 
центру зайнятості з метою 

здійснення 
консультування, навчання, 

інформування та 
супроводу діяльності 

бізнесменів‐початківців, у 
тому числі ветеранів АТО

Створення бізнес‐
інкубатора, у якому 
буде надано супровід 
підприємницької 

діяльності ветеранів 
АТО 

2017 рік  200,0 

Обласний 
бюджет 

 

Департамент 
економічного розвитку 

і торгівлі 
Тернопільської 

облдержадміністрації, 
Тернопільський 
обласний центр 

зайнятості 

Функціонування 
Центру підтримки 
підприємництва в 
Тернопільській 

області 

Надання постійної 
інформаційної підтримки 
для ветеранів АТО, які 
започатковують та 

здійснюють 
підприємницьку діяльність, 

шляхом організації та 
підтримання діяльності 

Центру підтримки 
підприємництва в 

Тернопільській області 

Отримання 
ветеранами АТО 

якісних 
інформаційних 

послуг за допомогою 
ефективної діяльності 
Центру підтримки 
підприємництва в 
Тернопільській 

області  

2017‐2020 
роки 

У межах потреби

Обласний 
бюджет 

 

Департамент 
економічного розвитку 

і торгівлі 
Тернопільської 

облдержадміністрації 

Об’єднання 
власників бізнесу 

Сприяння створенню 
об’єднань власників 

бізнесу з метою обміну 
досвідом бізнесменів та 

Набуття ветеранами 
АТО практичних 
навиків ведення 

бізнесу 

2017‐2020 
роки 

− 
Не потребує 
додаткового 
фінансування 

Департамент 
економічного розвитку 

і торгівлі 
Тернопільської 
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Назва заходу  Зміст заходу 
Результати реалізації 

заходів 
Строк 

виконання 

Орієнтовна 
вартість реалізації 
заходу для одного 

району, грн. 
(тис. грн.) 

Джерела 
фінансування 

реалізації заходу 

Особи/організації, 
відповідальні за 
реалізацію заходу 

ветеранів АТО, які 
започатковують власний 
бізнесу. Обмін досвідом 
буде здійснюватись 
шляхом проведення 

семінарів та 
індивідуальних зустрічей 
бізнесменів з ветеранами 

АТО 

облдержадміністрації 
спільно зі структурними 

підрозділами 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети  

Бережанської, 
Кременецької, 

Тернопільської та 
Чортківської міських 
рад, ради об’єднаних 
територіальних громад 

Забезпечення 
ефективної роботи 
консультативних 

органів та 
сервісних служб 

Переведення діяльності 
Державної фіскальної 

служби та 
Держпродспоживслужби 
Тернопільської області у 
режим консультативних 

органів та сервісних служб

Підвищення 
ефективності роботи 

Державної 
фіскальної служби та 
Держпродспожив‐

служби 
Тернопільської 

області з 
ветеранами АТО, які 
започатковують 
власний бізнес 

2017‐2020 
роки 

− 
Не потребує 
додаткового 
фінансування 

Державна фіскальна 
служба в 

Тернопільській області, 
Держпродспожив‐
служба в області 

Створення сюжетів 
про історії успіху 

Створення на місцевому 
телебаченні не менш ніж 

Підвищення 
ефективності впливу 

2017‐2020 
роки 

200,0 
Обласний 
бюджет 

Департамент 
економічного розвитку 
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Назва заходу  Зміст заходу 
Результати реалізації 

заходів 
Строк 

виконання 

Орієнтовна 
вартість реалізації 
заходу для одного 

району, грн. 
(тис. грн.) 

Джерела 
фінансування 

реалізації заходу 

Особи/організації, 
відповідальні за 
реалізацію заходу 

бізнесу  5 сюжетів про історії 
успіху регіональних 
підприємницьких 
структур загалом та 

підприємств, створених 
демобілізованими 

учасниками АТО зокрема

моральних стимулів, 
які допоможуть 
ветеранам АТО 

подолати 
психологічні бар’єри 
у започаткуванні 

бізнесу 

 
і торгівлі 

облдержадміністрації 
спільно зі структурними 

підрозділами 
облдержадміністрації 

Стандартизація 
товарів і послуг, які 

надають 
підприємці  

Сприяння у проведенні 
стандартизації товарів та 
послуг місцевого бізнесу 
зокрема відповідно до 
Європейських вимог 

Дотримання Євро‐
пейських норм та 
вимог, спрощення 
процесів співпраці 

підприємств 
ветеранів АТО з 
європейськими 
партнерами 

2017‐2020 
роки 

200,0 

Обласний 
бюджет 

 

Департамент 
економічного 

розвитку і торгівлі 
Тернопільської 

облдержадміністрації,  
ДП «Тернопільський 
науково‐виробничий 
центр стандартизації, 

метрології та 
сертифікації» 

Електронна база 
інфраструктури 

підтримки 
підприємництва 
Тернопільської 

області  

Створення та забезпечення 
ефективної роботи 
електронної бази 

інфраструктури підтримки 
підприємництва 

Тернопільської області і 
широке розповсюдження 
даної інформації серед 

Ефективна робота 
електронної бази 
інфраструктури 

підтримки 
підприємництва 
Тернопільської 

області 

2017‐2020 
роки 

− 
Не потребує 
додаткового 
фінансування 

Департамент 
економічного розвитку 

і торгівлі 
Тернопільської 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети  

Бережанської, 
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Назва заходу  Зміст заходу 
Результати реалізації 

заходів 
Строк 

виконання 

Орієнтовна 
вартість реалізації 
заходу для одного 

району, грн. 
(тис. грн.) 

Джерела 
фінансування 

реалізації заходу 

Особи/організації, 
відповідальні за 
реалізацію заходу 

ветеранів АТО й населення 
області 

Кременецької, 
Тернопільської та 

Чортківської міських 
рад, ради об’єднаних 
територіальних громад 

Підтримка 
підприємців – 
ветеранів АТО 
Тернопільської 

області 

Проведення 
систематичних семінарів, 
тренінгів, круглих столів 

спрямованих на 
підвищення ефективності 
стратегічного управління та 
конкурентоспроможності 
бізнесу демобілізованих 

учасників АТО, в тому числі 
щодо етики ведення 

бізнесу 

Здобуття важливих 
знань та передового 

досвіду у сфері 
підтримки бізнесу 
ветеранами АТО 

2017‐2020 
роки 

100,0 

Обласний 
бюджет 

 

Департамент 
економічного розвитку 

і торгівлі 
Тернопільської 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети  

Бережанської, 
Кременецької, 

Тернопільської та 
Чортківської міських 
рад, ради об’єднаних 
територіальних громад 

Робота єдиного 
інформаційного 
ресурсу для 
бізнесменів 

Тернопільської 
області 

Створення та 
забезпечення 

ефективності роботи 
єдиного інформаційного 
ресурсу з інформацією 
про умови ведення 

бізнесу, законодавство, 

Спрощення доступу 
до отримання 
інформації, яка 

необхідна бізнесу 

2017‐2018 
роки 

80,0 

Обласний 
бюджет 

 

Департамент 
економічного розвитку 

і торгівлі 
Тернопільської 

облдержадміністрації 
спільно зі структурними 

підрозділами 
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Назва заходу  Зміст заходу 
Результати реалізації 

заходів 
Строк 

виконання 

Орієнтовна 
вартість реалізації 
заходу для одного 

району, грн. 
(тис. грн.) 

Джерела 
фінансування 

реалізації заходу 

Особи/організації, 
відповідальні за 
реалізацію заходу 

програми розвитку 
малого бізнесу, гранти, 
програми розвитку 

регіону, інвесторів, тощо 

Тернопільської 
облдержадміністрації,р
айдержадміністрації, 
виконавчі комітети  

Бережанської, 
Кременецької, 

Тернопільської та 
Чортківської міських 
рад, ради об’єднаних 
територіальних громад 

Покращення 
комунікацій між 

службою 
зайнятості, 

рекрутинговими 
компаніями та 
приватним 
бізнесом 

Покращення 
взаємозв’язків  та умов 
співпраці між службою 

зайнятості, 
рекрутинговими 

компаніями та приватним 
бізнесом з метою 

забезпечення більш 
ефективного 

працевлаштування 
ветеранів АТО 

Підвищення 
ефективності процесу 
працевлаштування 

ветеранів АТО 

2017‐2020 
роки 

− 
Не потребує 
додаткового 
фінансування 

Тернопільський 
обласний центр 

зайнятості 

Моніторинг 
виконання 

Дорожньої карти 
та його 

Моніторинг виконання 
Дорожньої карти 

дозволить оперативно 
вносити зміни до 

Підвищення 
спроможності 

ветеранів АТО до 
започаткування та 

2017‐2020 
роки 

− 
Не потребує 
додаткового 
фінансування 

Департамент 
економічного розвитку 

і торгівлі 
Тернопільської 
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Назва заходу  Зміст заходу 
Результати реалізації 

заходів 
Строк 

виконання 

Орієнтовна 
вартість реалізації 
заходу для одного 

району, грн. 
(тис. грн.) 

Джерела 
фінансування 

реалізації заходу 

Особи/організації, 
відповідальні за 
реалізацію заходу 

оприлюднення  запропонованих заходів, 
що підвищить 

ефективність її реалізації. 
Оцінка необхідна для 
більшої прозорості 

використання кадрових та 
фінансових ресурсів у ході 

реалізації заходів 
Дорожньої карти. 

ведення власного 
бізнесу, залучення 

цієї категорії 
населення до 

підприємницької 
діяльності, 
покращення 

розвитку малого і 
середнього бізнесу у 

Тернопільській 
області. 

обласної державної 
адмністрації, виконавчі 
комітети  Бережанської, 

Кременецької, 
Тернопільської та 

Чортківської міських 
рад 
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