
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього 

підприємництва в Україні на період до 2020 року» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України (далі – проект розпорядження), 

яким пропонується затвердити План заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і 

середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року (далі – План заходів) 

розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України відповідно до 

пункту 32 «Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік» затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р та на виконання пункту 2 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 504 «Про схвалення 

Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні до 2020 року» (далі – 

Стратегія) з метою забезпечення імплементації напрямів, визначених Стратегією.  

 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Метою розроблення проекту розпорядження є забезпечення імплементації 

напрямів, визначених Стратегією, шляхом виконання Плану заходів з її реалізації.  

  

3. Правові аспекти 

У цій сфері правових відносин діють Закон України «Про розвиток та державну 

підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 24.05.2017 року № 504 «Про схвалення Стратегії розвитку малого 

і середнього підприємництва в Україні до 2020 року». 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Прийняття проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного 

бюджету.  

Виконання завдань, передбачених Планом заходів, здійснюватиметься за рахунок 

коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік виконавцям, 

відповідальним за виконання заходів, міжнародної технічної допомоги та інших джерел, 

не заборонених законодавством. 

 

5. Позиція заінтересованих органів 

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України потребує погодження із 

Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством екології та 

природних ресурсів України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості 

України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством інформаційної 

політики України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством з питань 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, 

Міністерством освіти і науки України, Міністерством регіонального розвитку, 



будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством соціальної 

політики України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державною 

службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 

Державною службою статистики України, Державною службою зайнятості України, 

Державною регуляторною службою, Державною фіскальною службою України. 

 

6. Регіональний аспект 

Реалізація проекту розпорядження сприятиме здійсненню заходів, спрямованих на 

покращення регіональної доступності послуг для суб’єктів малого і середнього 

підприємництва, зокрема у сільській місцевості, в тому числі дорадчих послуг, 

узгодження регіональних та місцевих стратегій або програм розвитку малого і 

середнього підприємництва із реальними потребами підприємців у відповідному регіоні 

чи громаді, а також врахування стратегічних напрямків, зазначених у Стратегії, 

створення регіональної мережі центрів підтримки підприємництва, зокрема шляхом їх 

відкриття в межах існуючих об’єктів інфраструктури (ТПП, асоціації, громадські 

організації, центри надання адміністративних послуг, центри зайнятості, агенції 

регіонального розвитку тощо), популяризацію підприємництва на регіональному та 

місцевому рівнях, соціальної відповідальності суб’єктів підприємництва, в тому числі 

шляхом поширення відповідних бізнес-практик та реалізованих проектів соціальної 

корпоративної відповідальності на національному, регіональному та місцевому рівнях, а 

також підготовці та поданню Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-

правових актів щодо підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва у східних 

регіонах (у період конфлікту та після його закінчення), зокрема щодо надання державної 

допомоги на відновлення підприємницької діяльності на підконтрольній Україні 

території. 

 

6-1. Запобігання дискримінації 

У проекті розпорядження відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 

 

7. Запобігання корупції 

У проекті розпорядження відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики 

вчинення корупційних правопорушень. 

 

8. Громадське обговорення 

Проект розпорядження розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку для 

обговорення та проведення консультацій з громадськістю. 

 

9. Позиція соціальних партнерів 

Проект Закону потребує погодження сторонами соціального діалогу. 

 



10. Оцінка регуляторного впливу 

Проект розпорядження не є регуляторним актом. 

 

10-1. Вплив реалізації акта на ринок праці 

Реалізація проекту розпорядження сприятиме приведенню регулювання ринку праці 

у відповідність до ринкових умов, скорочення адміністративного втручання та тиску на 

діяльність учасників ринку праці, визначення правил дистанційної зайнятості, 

економічно затребуваних видів зайнятості на умовах строкових договорів та їх 

регулювання,  скорочення кількості звітів, пов’язаних з працевлаштуванням та 

зайнятістю, модернізація переліку інформації, яка підлягає звітуванню, забезпечення 

відповідності системи освіти потребам малого і середнього підприємництва при 

прогнозуванні потреб ринку праці, здійсненню заходів щодо додаткового навчання 

суб’єктами малого і середнього своїх працівників, розвитку їх компетенцій, підвищенню 

поінформованості про наявні програми навчання та стажування. 

 

11. Прогноз результатів 

Реалізація проекту розпорядження забезпечить імплементацію напрямів, визначених 

Стратегією розвитку малого і середнього підприємництва в Україні до 2020 року, 

затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 504. 

 

 

Виконувач обов’язків  

Міністра економічного розвитку і торгівлі України  Максим НЕФЬОДОВ 
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