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Надані рекомендації

Розробити концепцію інформування та/або
консалтинг-зон для бізнесу.
Мінекономіки
Офіс розвитку МСП
МінЦифри

Статус виконання
В процесі виконання
— коментарі: Пілотний проект з утворення Інформаційних пунктів підприємця при органах місцевого самоврядування без утворення додаткових
юридичних осіб реалізується Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за підтримки Офісу розвитку малого і
середнього підприємництва та проекту FORBIZ на виконання Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва до 2020 року та Плану заходів
з її реалізації. Проект має на меті відпрацювати модель державної безкоштовної інформаційної підтримки суб’єктів мікро підприємництва та
потенційних підприємців на локальному рівні в 4 пілотних регіонах (Запорізька, Тернопільська, Черкаська та Чернігівська області) в тому числі в
об’єднаних територіальних громадах, які мають підприємницький потенціал. Пілотний етап триватиме протягом 2019 – 2020 років після чого будуть
надані рекомендації щодо можливості її масштабування в інших населених пунктах та регіонах.

Запровадити практику інформування МСП про
основні зміни до законодавства (наприклад, через
оприлюднення на веб-сайті Офісу розвитку МСП), Виконано
що безпосередньо встановлюють нові вимоги до
— коментарі: Про будь-які зміни активно повідомляє Офіс розвитку МСП на своїй сторінці у Facebook за адресою:
мікро- та малого бізнесу.
https://www.facebook.com/SME.GOV.UA
Мінекономіки
Офіс розвитку МСП
МінЦифри
Розробити рекомендації органам місцевого
самоврядування щодо уніфікованого
представлення/розміщення на їхніх сайтах
інформації, необхідної для бізнесу.
Мінекономіки
Офіс розвитку МСП
МінЦифри
Розглянути можливість створення на базі урядових
веб-ресурсів, наприклад, порталу Офісу розвитку
МСП sme.gov.ua, окремого розділу, присвяченого
доступу МСП до фінансування. Забезпечити
агрегацію актуальної інформації про програми
фінансування та гранти, відповідні освітні
програми для МСП.
Мінекономіки
Офіс розвитку МСП
Забезпечити розміщення якісних інформаційних та
навчальних матеріалів про доступ до фінансування
та загальну фінансову грамотність, у т.ч. про
підготовку МСП до отримання банківського
фінансування та підготовку кредитних заявок.
Забезпечити широке інформування цільової
аудиторії про такий ресурс.
Офіс розвитку МСП

Не розпочато

Виконано
— коментарі: На Порталі для підприємців sme.gov.ua розміщено донорські, банківські та бюджетні програми підтримки
(https://sme.gov.ua/support_programs/). На сайті Мінекономіки також міститься перелік з програмами підтримки підприємців
(https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=5dee0c19-31f9-4a56-9f86-c05dc322cbb4&tag=ProgramiPidtrimkiPidprimtsiv).

Виконано
— коментарі: В рамках Програми 5-7-9 потенційному кандидату на кредитування надано можливість пройти перевірку на відповідність умовам
програми, взяти участь у тренінгових заходах у разі потреби покращення навичок з бізнес планування. Ці можливості реалізовані на окремій
сторінці Порталу для підприємців https://sme.gov.ua/579start/. Також, з метою зменшення кількості відмов у кредитуванні та покращенні навичок із
бізнес планування було підготовлено та запущено відео-курс із підготовки бізнес-плану для каналу YouTube у форматі порад та підказок. Триває
підготовка додаткового відео-курсу про доступ до банківського кредитування для тих підприємців, які за умовами програми 5-7-9 не мають
подавати банку бізнес план.
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Ініціювати проведення навчальних програм для
МСП, спрямованих на покращення доступу до
фінансування, в рамках програм технічної
допомоги. Розглянути можливість регулярного
проведення таких програм на постійній основі за
бюджетного та/або донорського фінансування,
наприклад, на основі регіональних центрів
підтримки бізнесу. Для уникнення
Виконано
формалізованого підходу до реалізації таких
— коментарі: Інформація про події та заходи публікується на Порталі для підприємців. У березні 2020 року було проведено два заходи – практичні
програм (наприклад, коли виконання оцінюється семінари «Як підготувати бізнес-план. Покрокова інструкція» у Харкові та Дніпрі.
лише за фактом проведення навчання),
запровадити вимірювані та фокусовані ключові
індикатори виконання, такі, як показники
кількісної участі представників МСП, кількості
МСП, що спробували отримати або отримали таке
фінансування після участі у навчальних
програмах, та інші.
Офіс розвитку МСП
Заохочувати розвиток мережі партнерських
відносин з колективними діями у приватному
секторі (наприклад, Всеукраїнська мережа
доброчесності та комплаєнсу) з метою визначення
В процесі виконання
єдиної платформи для надання менторської
допомоги суб’єктам МСП з питань комплаєнсу та
ділової доброчесності.
Мінекономіки
Офіс розвитку МСП
Розробити програму комплаєнс-семінарів
прикладного характеру за участю різних
зацікавлених сторін, у т.ч. у регіонах, для
підвищення загальної обізнаності бізнесу про
практики ділової доброчесності, а також для
подальшої спільної розробки мінімального
стандарту (керівництв) у сфері комплаєнсу з
подальшою підтримкою МСП у впровадженні
таких комплаєнс-практик.
Мінекономіки
Офіс розвитку МСП
Належним чином та у найкоротші строки
завершити реалізацію заходів, передбачених
Стратегією МСП у частині, що стосується
проведення навчання, тренінгів, спрямованих на
розвиток компетенцій/навичок та підвищення
обізнаності МСП у сфері ділової доброчесності.
Мінекономіки
Офіс розвитку МСП
Інші ЦОВВ

Не розпочато

В процесі виконання

