
ІНФОРМАЦІЯ 

про стан виконання Програми посилення конкурентоспроможності малого й 

середнього підприємництва в м. Івано-Франківську на 2019-2021рр. за 2019 рік 

 

Програму посилення конкурентоспроможності малого й середнього 

підприємництва в м. Івано-Франківську на 2019-2021рр. розроблено у співпраці 

з експертами українсько-канадського проєкту "Партнерство для розвитку міст" 

(ПРОМІС), яка узгоджена із пріоритетними напрямами, завданнями Стратегії 

розвитку міста Івано-Франківська на період до 2028 року. Основними цілями 

Програми є: покращення умов розвитку бізнес-клімату міста; розвиток жіночого 

підприємництва; співпраця влади та малого й середнього підприємництва; 

залучення інвестицій у малий та середній бізнес; підвищення 

конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва. Програму 

затверджено рішенням сесії міської ради від 14.12.2018р. №332-22. 

У м. Івано-Франківську здійснює свою діяльність 3891 економічно активне 

підприємство, що на 332 одиниці більше, ніж у попередньому році. Основу 

економічного розвитку міста складає розвиток малого і середнього бізнесу 

(99,9% від загальної кількості економічно активних підприємств становлять 

підприємства МСП). Івано-Франківськ за кількістю малих підприємств на 10 тис. 

наявного населення займає п'яте місце серед обласних центрів України, а також 

перше місце за кількістю малих і середніх підприємств на 10 тисяч населення 

серед обласних центрів з аналогічною чисельністю населення (в м.Івано-

Франківську – 149 одиниць, в м.Луцьку – 131 од., в м.Рівне – 117 од., в м. 

Хмельницькому – 116 од.).  

Станом на 01.01.2020р. на території Івано-Франківська зареєстровано 27236 

суб’єктів підприємницької діяльності, з них 12903 є юридичними особами та 

14333 - фізичні особи-підприємці. Слід відзначити, що, у порівнянні з початком 

2019 року, спостерігається збільшення на 940 одиниць кількості зареєстрованих 

СПД, що становить 3,4%, з них 53% - жінки - підприємиці   

Про сприятливі умови для розвитку бізнесу свідчать результати рейтингу 

"Regional Doing Business. 2018", розробниками якого є Офіс ефективного 

регулювання та Спілка Українських Підприємців. Івано-Франківськ зайняв друге 

місце серед регіонів за рівнем комфортності для ведення бізнесу в Україні. 

Управління економічного та інтеграційного розвитку постійно проводить 

роботу щодо сприяння у започаткуванні та веденні підприємницької діяльності, 

налагодження співпраці із структурами по підтримці розвитку підприємництва 

тощо. 

З метою залучення суб’єктів підприємництва до вироблення і реалізації 

спільних з органами місцевого самоврядування рішень у сфері розвитку малого і 

середнього бізнесу забезпечено співпрацю з Дорадчою радою при міському 

голові та Радою підприємців – дорадчим органом при виконавчому комітеті 

міської ради. Також здійснено тісну співпрацю з місцевими громадськими 

організаціями, структурами підтримки бізнесу, підприємствами, установами, 

організаціями всіх форм власності з питань розвитку та підтримки бізнесу, 

вирішення актуальних проблем місцевого підприємництва тощо. 

В ході засідань Ради підприємців, Дорадчої ради при міському голові з 

керівниками підприємств та підприємцями обговорюються актуальні питання 



працевлаштування населення, здійснюється аналіз факторів, які впливають на 

рівень зайнятості в місті, узагальнюються пропозиції щодо забезпечення його 

зростання, проводиться інформаційно - роз’яснювальна робота щодо вжиття 

заходів з метою популяризації робітничих професій та здійснюються поточні 

роз’яснення виконання вимог Закону України "Про зайнятість населення".  

Протягом року проведено 4 засідання. Під час засідання 06.03.2019р. 

заслухано звіт голови Дорадчої ради про підсумки діяльності за 2018 рік, 

оновлено склад Дорадчої ради, обговорено основні напрямки роботи ради у 2019 

році та підписано Меморандум про співпрацю між Івано-Франківською міською 

радою та Асоціацією "Український національний комітет Міжнародної торгової 

палати" (ICC Ukraine). 20.08.2019р. проведено чергове засідання Дорадчої ради, 

під час якого обговорено соціально-економічний розвиток міста у порівнянні з 

окремими обласними центрами України, підсумки діяльності промислових 

підприємств у І–му півріччі, проблемні питання, які стосувалися їх поточної 

діяльності та шляхи вирішення. В засіданнях Дорадчої ради постійно беруть 

участь понад 30 керівників промислових підприємств, представники Головного 

управління статистики в Івано-Франківській обл., Головного управління ДФС в 

Івано-Франківській обл. та інші. 

З метою вирішення актуальних проблем місцевого підприємництва 

постійно функціонує Рада підприємців при виконавчому комітеті Івано-

Франківської міської ради. Протягом року проведено 3 засідання, під час яких 

обговорювалися проєкти регуляторних актів, нововведення щодо 

підприємницької діяльності, які пропонувалися до законопроєктів Верховної 

Ради України, зміни в трудовому законодавстві, особливості здійснення 

експортних операцій, співпраця з Торгово – промисловою палатою.  

На виконання однієї з основних цілей Програми – реалізація навчальних 

програм у сфері малого й середнього підприємництва, управлінням економічного 

та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради спільно із ГО 

"Громадський центр "Еталон" впроваджено в дію навчальну програму "Школа 

підприємницьких ініціатив для учнівської молоді". Мета програми - сприяння 

розвитку підприємницьких ініціатив серед учнівської молоді, розвитку вміння 

генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя.  

За сприяння управління економічного та інтеграційного розвитку 

16.04.2019р. Центром міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ) 

проведено тренінг на тему "Методологія і практика проведення Тесту малого 

підприємництва (М-тест)". Навчання організовано для розробників регуляторних 

актів – працівників структурних підрозділів виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради, ОДА та громадських організацій. Учасники мали 

змогу детально ознайомитись з методикою проведення аналізу регуляторного 

впливу (АРВ) та М-тестом проєктів регуляторних актів на місцевому рівні, 

дізнатись про досвід проведення консультацій з представниками мікро та малого 

підприємництва щодо оцінки впливу регулювання, проведення розрахунків 

бюджетних витрат на адміністрування регулювання для бізнесу. За результатами 

практичних занять учасники отримали сертифікати від Центру міжнародного 

приватного підприємництва (СІРЕ). 

З метою підтримки бізнесу та надання допомоги підприємцям-початківцям 

забезпечено функціонування Центру розвитку підприємництва "Бізнес-



інкубатор" при ІФНТУНГ, на базі якого потенційні та діючі суб’єкти 

підприємництва мають можливість отримати комплекс бізнес-послуг на 

безкоштовній основі.  

На виконання договору про співпрацю з Івано-Франківським національним 

технічним університетом нафти і газу управлінням економічного та 

інтеграційного розвитку двічі протягом 2019 року, у березні-квітні та листопаді-

грудні, організовано двомісячний курс навчань з основ комп’ютерної грамоти для 

пенсіонерів - власників картки іванофранківця. Навчання проводилися у ЦРП 

"Бізнес-Інкубатор". Всього навчання пройшли понад 80 людей літнього віку. 

Після закінчення навчань учасники отримали відповідні сертифікати.  

 Однією з основних цілей Програми є розвиток жіночого підприємництва, 

що передбачає ряд заходів для розширення можливостей жінок у започаткуванні 

та розвитку власного бізнесу. Особлива увага приділяється організації семінарів, 

круглих столів, навчальних курсів і тренінгів для малого й середнього бізнесу та 

надання фінансової підтримки підприємцям-початківцям на основі конкурсу 

стартапів. 

Для прикладу, співфінансовано проєкт "B2B Creative Women Network: 

посилення спроможності жінок у креативних індустріях в м. Івано-Франківськ". 

В рамках проєкту створено Акселератор (центр підтримки) креативних жіночих 

стартапів як інституції, що прискорюватиме їх виведення на ринок та надасть 

поштовх реалізації креативних бізнес-ініціатив, впроваджено спеціалізовані 

навчальні курси та програму менторства (наставництва). Результатом є реалізація 

цікавих стартапів та налагодження мережі партнерства серед жінок              у 

креативних сферах економіки навіть в межах країни, тому що менторами є відомі 

люди з різних галузей.  

На виконання заходів Програми успішно реалізовано проєкти 

"Інвестиційна грамотність для жінок" та "Успіх в бізнесі", які спрямовані на 

підтримку жіночого підприємництва. Проєкти передбачали навчання жінок з 

практичних навиків із започаткування та ведення бізнесу. 

Проєкт "Інвестиційна грамотність для жінок-підприємниць" впроваджено 

спільно з ГО "Центр муніципального та регіонального розвитку – ресурсний 

центр". У вересні проведено два етапи навчань за участю понад 60 осіб. Завдяки 

проведеним навчанням учасниці отримали навики бізнес-планування та 

розрахунку інвестиційної привабливості на основі досвіду США, секрети 

успішних публічних виступів та самопрезентації, отримали індивідуальні 

консультації запрошених бізнес-тренерів. 

 Реалізація гендерної ініціативи "Успіх в бізнесі" стала можливою за 

фінансової підтримки українсько-канадського проєкту "Партнерство для 

розвитку міст" (ПРОМІС) та управління економічного та інтеграційного 

розвитку. Проєкт передбачав роботу з жінками - потенційними підприємицями. 

Головна мета ініціативи - популяризація та сприяння активізації 

підприємницького потенціалу жінок Івано-Франківська для організації власної 

справи. Інноваційний курс передбачав висвітлення різноманітних тем – від 

мотивації, бізнес-планування до основ менеджменту, маркетингу, вибору 

системи оподаткування, ведення бухгалтерського обліку та взаємодії з 

контролюючими органами. Під час навчань у Центрі розвитку підприємництва 

"Бізнес-Інкубатор" ІФНТУНГ протягом двох місяців (листопад - грудень 2019 



року) також проводилися окремі консультації та індивідуальний супровід 

потенційних підприємниць. 26 грудня 2019 року відбулося урочисте вручення 

міським головою Русланом Марцінківим сертифікатів слухачкам курсу. Під час 

заходу учасниці презентували свої бізнес-ідеї, які, за результатами пройденого 

навчання, вони вже успішно реалізовують.  

 За успішну реалізацію проєктів у 2019 році м.Івано-Франківськ отримало 

від проєкту ПРОМІС відзнаку "Кращі ініціативи з гендерної рівності". 

 На виконання заходів Програми з метою сприяння розвитку 

підприємницької діяльності, надання фінансової підтримки суб’єктам 

господарювання міста, у т.ч для жінок, для створення нових робочих місць у 

травні 2019 року вже вдруге (у 2018 році було профінансовано 4 стартапи на суму 

205,00 тис. грн.) проведено конкурсний відбір проєктів стартапів на умовах 

інноваційності. За результатами засідань конкурсної комісії серед 23 

представлених проєктів для фінансування обрано 7 на загальну суму 325,0 

тис.грн. 

 З метою популяризації місцевої продукції та сприяння в реалізації 

місцевим товаровиробникам  проводяться промоційні акції, щорічні 

передсвяткові ярмарки, тематичні фестивалі тощо. 24-26 квітня 2019 року 

одночасно з передвеликоднім ярмарком проведено акцію "Купуємо івано-

франківське – даємо роботу іванофранківцям. В ході акції були проведені 

конкурси на великодню тематику. Участь у ярмарку та акції взяли понад 100 

суб’єктів господарювання, серед яких близько 10-ти промислових місцевих 

харчопереробних підприємств. У серпні – вересні організовано і проведено два  

тематичні фестивалі – "Меди Прикарпаття" та "Свято хліба та сиру". Заходи 

проведено на належному рівні за участю понад 50-ти місцевих виробників та  

підприємців - хлібопекарів регіону. Під час "Свята хліба та сиру" за вагомі 

здобутки у трудовій діяльності 11 працівників хлібопекарської галузі відзначено 

подяками міського голови. 

У квітні 2019 року організовано та проведено "Тріумф-2018" з метою 

вшанування лідерів економічного та соціального розвитку міста за підсумками 

року. У 2019 році акція проводилася вже 16-й раз. До участі у шести номінаціях, 

що стосувалися промислової галузі, залучено ряд успішних промислових 

підприємств та суб’єктів господарювання малого бізнесу Івано-Франківська. 

Кращі за економічними показниками підприємці були нагороджені у номінаціях: 

"Лідер розвитку креативної економіки", "Високотехнологічне промислове 

підприємство року", "Відроджене промислове підприємство", "Підприємство -  

сумлінний платник податку", "Кращий заклад автентичної кухні" та "Краще 

підприємство з відродження історично-архітектурної спадщини".  

Організовано та проведено урочистості до відзначення Дня підприємця 

13.09.2019р.                 10 кращих платників податків – представників малого та 

середнього бізнесу Івано-Франківська нагороджено грамотами виконавчого 

комітету та відзначено подяками міського голови. Захід відбувся за участі 

громадськості, ЗМІ, членів Ради підприємців, Дорадчої ради, міського голови та 

інших представників виконавчого комітету міської ради. 

Опрацьовано з керівниками підприємств та подано пропозиції щодо 

нагородження До Дня машинобудівника (20.09.2019р.) - 5 кращих працівників 



ДП ВО "Карпати"; до Дня працівника харчової промисловості (18.10.2019р.) – 12 

кращих працівників харчопереробних підприємств міста. 

З метою проведення роз’яснювальної роботи щодо впровадження системи 

електронних публічних закупівель "ProZorro" управлінням економічного та 

інтеграційного розвитку періодично забезпечується організація та проведення 

семінарів-навчань щодо покращення результатів роботи в системі ProZorro. 

Зокрема, протягом 2019 року спільно з Центром компетенцій ProZorro в Івано-

Франківській області організовано два навчальні семінари для структурних 

підрозділів виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради та 

комунальних підприємств м.Івано-Франківська по впровадженню системи 

ProZorro та практичній роботі з електронними майданчиками.  

Крім цього, управлінням економічного та інтеграційного розвитку  спільно 

з ГО "Центр "Антикорупційна платформа" у 2019 році організовано два 

безкоштовні семінари з питань законодавчих нововведень в системі ProZorro для 

представників малого й середнього бізнесу - промислових підприємств та 

підприємців міста. Черговий семінар було проведено 26.09.2019р. 

Управління економічного та інтеграційного розвитку постійно інформує 

суб’єктів підприємництва про організацію та можливість участі у різноманітних 

тематичних семінарах, круглих столах, форумах, конференціях, які стосуються 

ведення підприємницької діяльності. 

На офіційній веб-сторінці міста Івано-Франківська та соціальній мережі ФБ 

постійно висвітлюються новини та події, що стосуються започаткування та 

ведення підприємницької діяльності, нововведення у податковому законодавстві, 

впровадження кращих практик та цікавих старт-апів у сфері малого бізнесу тощо. 

Також на зазначеній веб-сторінці суб’єкти господарювання мають змогу 

ознайомитися з інформацією про діючі національні, міжнародні грантові 

конкурси, програми та умови участі в них. 

Крім цього, інформаційна підтримка бізнесу у м. Івано-Франківську 

здійснюється за допомогою мобільного додатку для смартфонів та планшетів, 

який містить інформацію про місто Івано-Франківськ, виконавчу владу, 

адміністративні послуги тощо. 

Взято участь у ряді заходів, що стосуються діяльності МСБ:  26-27 лютого 

– в семінарі – тренінгу "Секція з питань забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків", яка організована проєктом ПРОМІС, Асоціацією міст України; 

19 березня – в засіданні круглого столу на тему "Партнерство університетів та 

бізнесу: комерціалізація університетських досліджень". Під час зустрічі було 

презентоване дослідження щодо стану комерціалізації університетських 

досліджень у розрізі 16 міст-партнерів проекту ПРОМІС у Вінницькій, 

Запорізькій, Івано-Франківській та Полтавській областях. Обидві зустрічі 

відбувалися у м. Києві. 

Для забезпечення дії принципів здійснення регуляторної політики 

відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності" управлінням економічного та інтеграційного 

розвитку здійснюється координація діяльності з реалізації регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності у місті Івано-Франківську. Це, в свою чергу, 

передбачає забезпечення повноти та якості виконання структурними 

підрозділами міської ради, її виконавчого комітету вимог чинного регуляторного 



законодавства, а також здійснення моніторингу, перегляду та аналізу дії 

регуляторних актів спільно з їх розробниками. 

Для забезпечення відкритості регуляторного процесу затверджено План 

діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2019 рік (рішення ВК від 15.11.2018р. № 1221) та План 

діяльності Івано-Франківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2019 рік (рішення МР від 14.12.2018 № 336-22). 

Протягом поточного року управлінням економічного та інтеграційного 

розвитку внесено змін та доповнень, зокрема на основі звернень розробників 

проєктів регуляторних актів: до рішення виконавчого комітету від 15.11.2018р. 

№ 1221–11 доповнень; до рішення міської ради від 14.12.2018 № 336-22 – 3 

доповнення. 

На  підставі  Планів  з  підготовки  регуляторних  актів  на  2019 рік 

забезпечено належну підготовку структурними підрозділами міської ради, її 

виконавчого комітету 18 проєктів регуляторних актів, з них прийнято 13 

регуляторних актів, у тому числі 5 рішень міської ради, 5 регуляторних актів 

перебувають у процедурі розгляду та прийняття, проведено 16 відкритих 

громадських обговорень відповідно.  

Погодження проєктів регуляторних актів – рішень міської ради здійснено в 

Державній регуляторній службі України. 

 Інформація про здійснення покрокових заходів згідно з процедурою 

розгляду та прийняття регуляторних актів оприлюднювалася на офіційній 

сторінці виконавчого комітету міської ради в мережі Інтернет. Повідомлення про 

оприлюднення проєктів регуляторних актів та оголошення про громадські 

обговорення в обов’язковому порядку відповідно до вимог Положення 

публікувалися в газеті "Західний кур’єр".  

 Відповідно до вимог ЗУ "Про доступ до публічної інформації" та 

Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015р. №83 "Про затвердження 

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих 

даних" було підготовлено та опубліковано перелік діючих регуляторних актів та 

План підготовки регуляторних актів у форматі відкритих даних на Єдиному 

державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua. 

 Відповідно до плану-графіку проведено відстеження результативності 

регуляторних актів у 2019 році з метою оцінки стану впровадження  

регуляторних актів та досягнення  ними  цілей, задекларованих при їх прийнятті, 

було здійснено 31 відстеження результативності регуляторних  актів,  з  них  12 

– базові,  19 – повторні.  

 Кількісна та якісна оцінка застосованого державного регулювання дозволяє 

стверджувати  про  досягнення  цілей,  визначених  при  розробці  більшості 

регуляторних  актів.   

 Наприкінці року рішенням виконавчого комітету від 19.11.2019р. №1367 

затверджено План діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2020 рік та рішенням міської ради від 12.11.2019р. 

№319-33 затверджено План діяльності Івано-Франківської міської ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік. 

 За  результатами  проведених  заходів  управлінням  економічного  та 

інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради забезпечено 



дотримання  вимог  Закону  України  "Про  засади  державної  регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності". 


