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Програми для бізнесу 
1.Erasmus for Young Entrepreneurs – програма обміну 

підприємницьким досвідом у Європі. В рамках програми новий 

підприємець подорожує до іншої країни Європи для обміну досвідом з 

досвідченим підприємцем. Протягом обміну, який триває від 1 до 6 

місяців, підприємці співпрацюють разом допомагаючи один одному у 

розвитку власного бізнесу. Для тих, хто нещодавно створив власну 

компанію. 

Основні критерії: 

● у вас менше 3 років підприємницького досвіду; 

● готові взяти участь в обміні на 1-6 місяців; 

● маєте бізнес-план власного проєкту; 

Інформація для досвідчених host-підприємців (HE). Як host-підприємець, 

ви можете брати участь у програмі, якщо: 

● володієте / керуєте малим/середнім підприємством; 

● маєте 3 або більше років досвіду як підприємець; 

● готові поділитися своїми знаннями та досвідом з новим 

підприємцем і виступити в ролі наставника/ментора 

 

 

 

 

 

 

Заповнити анкету на сайті: 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu 

 Дедлайн: 31 грудня 2022 

Участь у програмі – унікальна можливість для починаючих підприємців отримати міжнародний досвід, 

необхідні навички, компетенції та перспективи для старту власного бізнесу. Новий підприємець також 

отримує фінансову допомогу від програми EYE для покриття додаткових витрат в інший країні. 3 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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2. Конкурс грантів для розробників і постачальників бізнес-продуктів та 

послуг, об’єднань та асоціацій підприємців в Луганській, Донецькій, 

Запорізькій та Херсонській області 

Конкурс проводиться за наступними тематичними напрямами: 

- Програми та проєкти локальних бізнес сервіс-провайдерів для 

підвищення їх спроможності щодо розвитку та підтримки мікро, малого та 

середнього бізнесу в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській 

області; 

- Програми та проєкти розвитку об’єднань мікро, малих та середніх 

підприємців, що зареєстровані та ведуть свою діяльність у вказаних 

областях в межах пріоритетних секторів економіки. 

Очікується, що кожна з отриманих проєктних пропозицій, що переможе, буде профінансована у розмірі до  

25 000 дол. США в гривневому еквіваленті, проте до розгляду приймаються проєктні пропозиції із будь-яким 

заявленим бюджетом, і вони будуть розглянуті конкурсною комісією. 

 Приклади видів діяльності, які можуть бути підтримані: 

·  Заходи з підвищення спроможності самої організації, її персоналу та членів; 

· Розробка та імплементація медіа-стратегій та заходів інформування ММСП про діяльність провайдерів бізнес-

послуг, заходи щодо імплементації, он-лайн та офф-лайн комунікації; 

· Просвітницькі та професійні програми для ММСП від представників бізнес-сервіс провайдерів, програми, що 

підтримують та захищають учасників підприємницької діяльності; 

· Програми, які направлені на плідну співпрацю між бізнес-сервіс провайдерами, ММСП, органами місцевого 

самоврядування/громадами та громадським сектором; 

· Розробка мобільних додатків, що об’єднують актуальну інформацію про послуги, заходи, можливості ведення та 

підтримки бізнесу підприємствами; 

· Впровадження систем дистанційного прийому та обробки звернень клієнтів та ін. 

Кінцевий термін подання проєктних пропозицій – 06 січня 2022 року, 23:59. 

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/3UpVVBX 

 

https://cutt.ly/3UpVVBX
https://cutt.ly/3UpVVBX
https://cutt.ly/3UpVVBX


3. WeCreate Ukraine – це єдиний простір, який об’єднує 

чудові персоналії та зразковий бізнес. Проект CRAFTING 

EUROPE, який реалізується в рамках програми ЄС 
"Креативна Європа", має на меті покращити становище 
ремісників у Європі. 

Головна мета - вирішення системних викликів у галузі, які 

були виявлені в результаті опитування представників з 17 

європейських країн. На даний момент існують проблеми із 

знанням про сектор на локальному, регіональному, 

національному та європейському рівнях, його 

ідентифікацією, розвитком виробничого потенціалу, 

інфраструктурою та підтримкою. Проект спрямований на 

зміцнення фінансових можливостей маленьких і середніх 

підприємств та організацій через налагодження 

транснаціональної співпраці та розробки стратегії розвитку 

сектору.  
Тому, в рамках проекту, проводиться дослідження, щоб 

отримати реальну картину про ремісничий сектор, його 

проблеми та потреби, для подальшого  навчання та 

створення робочих місць, а також популяризації бізнесу. 

Для діагностики поточної ситуації розпочато це 

опитування. 
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Залучення та внесок ремісників є ключем до його успіху. 
Якщо ви ремісник, виробник, творець, крафтовий виробник, мейкер або майстер народного 
художнього промислу, візміть участь у опитуванні за посиланням: 
https://wecreate.ua/survey-on-the-european-crafts-sector/ 

https://wecreate.ua/survey-on-the-european-crafts-sector/
https://wecreate.ua/survey-on-the-european-crafts-sector/
https://wecreate.ua/survey-on-the-european-crafts-sector/
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https://wecreate.ua/survey-on-the-european-crafts-sector/


На розвиток агропромислового комплексу, підтримку аграріїв, 

реалізацію земельної реформи, здійснення заходів з меліорації та 

зрошення в наступному році передбачено ресурс в обсязі 8 млрд 

гривень. 
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4. Держбюджет-2022: на підтримку аграріїв передбачається виділити 8 млрд грн 

Так, за програмами відшкодування вартості сільгосптехніки, 

здешевлення кредитів та страхових платежів, розвитку тваринництва, 

рослинництва, садівництва, виноградарства та хмелярства, надання 

дотації на зрошення для 1200 сільгоспвиробників заплановано 

спрямувати 4,6 млрд гривень. 

Крім того, уряд запланував 715 млн гривень на реалізацію земельної реформи. Зокрема, на створення та 

оновлення топографічних карт і планів (загалом 565,9 тис. кв. км) – 329 млн гривень; інвентаризацію 1,7 млн га 

державних земель – 220 млн гривень. 

На меліоративні комплекси, утримання водногосподарських систем заплановано виділити 2,7 млрд гривень. 

Зазначимо, що уряд затвердив законопроєкт про Державний бюджет України на 2022 рік. Проєкт держбюджету 

передбачає зростання економіки на 3,8%, інфляцію у 6,2% та курс долара – 28,6 грн за дол. Дефіцит бюджету у 

наступному році знизиться до 3,5% ВВП 

Нагадаємо, що за зверненням Всеукраїнського Конгресу Фермерів до Міністерства аграрної політики та 

продовольства України буде збільшено фінансування Українського державного фонду підтримки фермерських 

господарств до 100 млн грн на 2022 рік. 

http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/22781-na-pidtrymku-ukrainskykh-fermeriv-vydiliat-100-mln-hrn.html
http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/22781-na-pidtrymku-ukrainskykh-fermeriv-vydiliat-100-mln-hrn.html
http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/22781-na-pidtrymku-ukrainskykh-fermeriv-vydiliat-100-mln-hrn.html
http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/22781-na-pidtrymku-ukrainskykh-fermeriv-vydiliat-100-mln-hrn.html
http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/22781-na-pidtrymku-ukrainskykh-fermeriv-vydiliat-100-mln-hrn.html
http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/22781-na-pidtrymku-ukrainskykh-fermeriv-vydiliat-100-mln-hrn.html
http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/22781-na-pidtrymku-ukrainskykh-fermeriv-vydiliat-100-mln-hrn.html
http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/22781-na-pidtrymku-ukrainskykh-fermeriv-vydiliat-100-mln-hrn.html
http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/22781-na-pidtrymku-ukrainskykh-fermeriv-vydiliat-100-mln-hrn.html
http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/22781-na-pidtrymku-ukrainskykh-fermeriv-vydiliat-100-mln-hrn.html
http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/22781-na-pidtrymku-ukrainskykh-fermeriv-vydiliat-100-mln-hrn.html
http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/22781-na-pidtrymku-ukrainskykh-fermeriv-vydiliat-100-mln-hrn.html
http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/22781-na-pidtrymku-ukrainskykh-fermeriv-vydiliat-100-mln-hrn.html
http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/22781-na-pidtrymku-ukrainskykh-fermeriv-vydiliat-100-mln-hrn.html
http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/22781-na-pidtrymku-ukrainskykh-fermeriv-vydiliat-100-mln-hrn.html
http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/22781-na-pidtrymku-ukrainskykh-fermeriv-vydiliat-100-mln-hrn.html
http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/22781-na-pidtrymku-ukrainskykh-fermeriv-vydiliat-100-mln-hrn.html
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5. Програма «Інноваційний культурний продукт» відповідає 

пріоритетним напрямам діяльності Фонду, а саме:  

Сприяння впровадженню сучасних цифрових технологій, розробці 

інноваційного культурного продукту, кроссекторальних та 

міжрегіональних проектів для розкриття творчого потенціалу, 

ефективної творчої та економічної діяльності у сфері культури та 

креативних індустрій. 

Підтримка проєктів міжнародної співпраці та просування українського 

культурного продукту за кордоном, посилення зв’язків з міжнародним 

культурним середовищем для створення позитивного іміджу України. 

Підтримка розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на території України, а 

також поза її межами. 

Підтримка проєктів, спрямованих на протидію інформаційній складовій російської військової агресії, осмислення 

ролі українських воїнів у забезпеченні безпеки України та Європи під час збройної агресії Російської Федерації, 

створення позитивного іміджу захисників (захисниць) України. 

Бюджет програми на 2022 рік – 130 млн грн 

Цілі програми «Інноваційний культурний продукт»: 

• підтримка якісних інноваційних проектів, що збільшують кількість культурних продуктів, доступних для 

широкої аудиторії;  

• стимулювання розвитку секторів культури і креативних індустрій через впровадження інновацій та інтеграції 

нового досвіду, зокрема, шляхом впровадження нових в Україні, але апробованих у світовій практиці 

підходів;  

• збільшення кількості споживачів культурного продукту, залучення до споживання культурного продукту 

нових аудиторій;  

• популяризація українського культурного продукту як в Україні, так і за її межами;  

• стимулювання розвитку кроссекторальних партнерств та підтримка конкурентоспроможних проектів, 

потенційно привабливих для залучення недержавних інвестицій та здатних до сталого розвитку. 
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ЛОТ 1. Музика 

ЛОТ 2. Театр і цирк 

ЛОТ 3. Літературна справа 

ЛОТ 4. Арт-об’єкти та дизайн  

ЛОТ 5. Танець 

ЛОТ 6. Креативні індустрії 

Подача проектної заявки на конкурс: 08.11.2021 – 20.01.2022 (до 18.00 за київським часом) 

Конкурсний відбір: 21.01.2022 – 06.05.2022 

Реалізація проектів включно з поданням звітності: з дати підписання Договору про надання гранту Фондом, 

але не раніше 30 квітня, до 31.10.2022 

Контакти: programa.cult@ucf.in.ua 

Більш детальна інформація за посиланням: https://ucf.in.ua/m_programs/6188db88c25089113a429492 

 

У рамках конкурсної програми «Інноваційний культурний продукт» на 2022 рік пропонуємо ЛОТ-и: 

mailto:programa.cult@ucf.in.ua
https://ucf.in.ua/m_programs/6188db88c25089113a429492
https://ucf.in.ua/m_programs/6188db88c25089113a429492
https://ucf.in.ua/m_programs/6188db88c25089113a429492
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5-7-9%: НА РОЗВИТОК МІКРО, МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ВИДАНО 24,1 ТИС. ДОСТУПНИХ КРЕДИТІВ У СУМІ 63,6 МЛРД ГРН (+ ІНФОГРАФІКА) 

Подовжено  державну програму «Доступні кредити 5-7-9%» 

У проекті Державного бюджету-2022 передбачено 3 млрд 

грн (включаючи Доступну іпотеку 7%). Це дозволить надати 

підтримку для розвитку ще 20 тис. підприємцям. 

З умовами участі у Держпрограмі «Доступні кредити 5-7-

9%», переліком уповноважених банків та історіями успіху 

підприємців можна ознайомитись за посиланням 

https://bdf.gov.ua/uk/dlya-pidpryemstv 

Державна програма «доступні кредити 5-7-9%» реалізується 

Фондом розвитку підприємництва (ФРП), який на сьогодні 

уклав угоди про співробітництво з 40-ма банками на умовах 

компенсації відсотків. Програма також сприяє розвитку 

ринку кредитування підприємців. 

Нагадаємо, що нещодавно Кабінет Міністрів України 

прийняв постанову, розроблену Мінфіном «Про внесення 

змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 січня 

2020 р. № 28 та від 24 січня 2020 р. № 29 для залучення ще 

більшої кількості учасників до державних програм 

«Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступна іпотека 7%».  

Постановою також запроваджено державну програму доступного фінансового лізінгу для суб’єктів мікро, малого 

та середнього підприємництва (ММСП) https://bdf.gov.ua/uk/programa-dostupnyi-finansovyi-lizyng-5-7-9 

 

https://bdf.gov.ua/uk/dlya-pidpryemstv
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https://bdf.gov.ua/uk/dlya-pidpryemstv
https://bdf.gov.ua/uk/dlya-pidpryemstv
https://bdf.gov.ua/uk/dlya-pidpryemstv
https://bdf.gov.ua/uk/dlya-pidpryemstv
https://bdf.gov.ua/uk/programa-dostupnyi-finansovyi-lizyng-5-7-9
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1.  Сервіси  «Електронного  кабінету» 

для    платників ПДВ  
 

 

        Новини  від  податкової  служби 

Зокрема, для платників податку на додану вартість передбачені 

наступні сервіси «Електронного кабінету»: 

-      подання в електронному вигляді повідомлень, скарг на 

рішення Комісії ДПС про відмову у реєстрації податкових 

накладних/розрахунку коригування в ЄРПН; 

-      реєстрація ПН/РК; 

 

 

-      створення та реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування (ПН/РК) 

в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) та перегляд процесу створення та подання 

ПН/РК, перегляд повної інформації щодо податкової накладної з урахуванням всіх зареєстрованих 

до неї розрахунків коригування кількісних і вартісних показників, а також при складанні ПН/РК 

для власних потреб дипломатичних місій в Україні перегляду переліку дипломатичних місій в 

Україні, які перебувають на обліку в контролюючих органах; 

-      доступ до Єдиного реєстру податкових накладних щодо складених ними чи їх 

контрагентами податкових накладних та/або розрахунків коригування, а також перегляду та 

завантаження квитанцій за результатами обробки ПН/РК незалежно від програмного забезпечення, 

яким такі ПН/РК надсилались на реєстрацію в ЄРПН. 
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Крім того, функціонують сервіси системи електронного адміністрування ПДВ: 

-      доступ до інформації щодо розрахунку суми перевищення та результату порівняння 

даних податкової звітності з ПДВ та Єдиного реєстру податкових накладних;  

-      доступ до переліку операцій, зареєстрованих в СЕА ПДВ, доступ до переліку всіх 

операцій з ПДВ-рахунком (тип транзакції, загальна сума поповнення рахунку, списання коштів з 

рахунку, заборгованість тощо); 

-      аналітичні сервіси системи автоматизованого моніторингу відповідності податкової 

накладної/розрахунку коригування оцінки ступеня ризиків; 

-      перегляд розрахованих показники D (навантаження за останні 12 календарних місяців)  

та Р (сума ПДВ зазначена у зареєстрованих ПН/РК в ЄРПН у звітному періоді) в розрізі періодів; 

-      перегляд розрахованих показників Позитивної податкової історії (ППІ) платника 

податку за визначеними критеріями. 

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за посиланням http://cabinet.tax.gov.ua. 
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2. Порядок реєстрації програмного РРО фізичною особою -підприємцем 
ДПС нагадує, фізична особа-підприємець, який має намір зареєструвати програмний реєстратор 

розрахункових операцій повинен перебувати на обліку в контролюючому органі. 

 
 
 

Також на обліку має перебувати його господарська одиниця, де 

буде використовуватись ПРРО, про яку суб’єкт господарювання 

має повідомити контролюючий орган відповідно до вимог п. 

63.3 ст. 63 Податкового кодексу.Для реєстрації програмного 

РРО приватному підприємцю необхідно подати Заяви про 

реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за 

формою № 1-ПРРО (J/F 1316603), що подається у електронній 

формі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як 

платника податків через Електронний кабінет (портальне 

рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (АРІ)) 

або засобами телекомунікацій. 

 

 

 

Після включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій такий ПРРО 

може використовуватись суб’єктом господарювання.  

Про сертифікати електронних підписів та/або печаток, що будуть використовуватись для ПРРО, 

суб’єкт господарювання повідомляє згідно з Порядком обміну електронними документами з 

контролюючими органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 

№ 557 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.06.2020 № 261). 
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УВАГА! З 1 січня 2022 року є обов'язковим застосування реєстраторів розрахункових операцій або 

програмних реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку другої-четвертої 

груп, які проводять готівкові розрахунки. 

 

Відповідно до вимог п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу України реєстратори розрахункових 

операцій або ПРРО не мають застосовувати платники єдиного податку першої групи. 

Податківці звертають увагу підприємців платників єдиного податку ІІ-ІV груп на 

необхідності завчасної реєстрації РРО чи програмних реєстраторів розрахункових операцій у 

контролюючих органах з метою дотримання вимог чинного законодавства України. 
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Новації 2022 

Мінімальна заробітна плата  у 2022 році відповідно  до ЗУ «Про 

Державний бюджет України на 2022 рік»: 

у місячному розмірі: з 1 січня – 6500 грн, з 1 жовтня – 6700 грн; 

у погодинному розмірі: з 1 січня – 39,26 грн, з 1 жовтня – 40,46 

грн. 

Ставки єдиного податку залежно від групи єдиного податку 

підприємця (ФОП), з 1 січня 2022 року встановлюються такі: 

ФОП І групи – 248,1 грн;( не більше 10% від прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2022) 

ФОП II групи – 1300 грн.(20% від мінімальної з/п встановленої 

Законом на 01.01.2022 р.) 

Нагадуємо, що ставки єдиного податку можливо розрахувати 

відповідно до Рішення міської ради від 13.01.2012 № 1-ХХ1-6 



За кожного штатного співробітника, який працює за мінімальною ставкою (6500 грн. з 1 грудня 

2021) потрібно буде заплатити до бюджету податок у розмірі 1170 грн, що розраховується за таким 

алгоритмом: 

 

податок на дохід фізичних осіб (ПДФО): 6500 * 18% = 1170 ( грн); 

військовий збір (ВЗ): 6500 * 1,5% = 97,5 грн; 

єдиний соціальний внесок (ЕСВ): 6500 * 22% = 1430 грн. 

Утримання становитиме 1267,5 грн (ПДФО + ВЗ) 

 

За підсумками, за одного працівника доведеться заплатити 7930 грн: ставка 6500 грн (з них ПДФО 

– 1170 грн) + військовий збір (97,5 грн) + ЄСВ 1430 грн = 7930 грн. 

 

Оскільки ПДФО та ВЗ утримуються зі ставки працівника, а роботодавець вносить ЄСВВ, то у 

чистому вигляді ( «на руки» за місяць) працівник отримає 5232,5 грн. 

15 



16 

3. Верховна Рада України в цілому підтримала 

законопроєкт № 5600 

Що змінюється з законопроєктом № 5600 у 

підприємств і ФОП 
 Зараз  є: Прийняті зміни 

ЄП 4 група 

Винятків щодо птахівників, зокрема тих,  

хто розводить курей,немає 

 

 

 

Ніяких мінімальних податкових 

зобов’язень немає 

Вилучили птахівників,тобто тих, у кого основним 

видом діяльності є розведення свійської 

птиці,страусів та перепелів 

 

Платники визначають мінімальне податкове 

зобов’язання та різницю між фактично  сплаченими 

податками та таким зобов’язанням  

( п.297 ПКУ) 

На різницю доведеться збільшити єдиний податок 

(п.297 3 ПКУ) 

     Податок на прибуток 

Всім платникам податків можна 

переносити збитки на наступні періоди без 

обмежень 

 

 

 

Звільнень для птахівників не було  

Великим платникам податків обмеження 50% на 

перенесення збитків минулих періодів(оновлений 

пп.140.4.4. ПКУ). Збиток можна переносити по 50% 

щороку (можливо дозволять і повністю,якщо сума 

збитків не більша 10% фінрезультату) 

Звільнено  від оподаткування виробників свійської 

птиці (виняток-вирощування курей) 
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ПДВ 

1095 календарних днів з дати 

складнення податкових накладних 

(ст.198 ПКУ) 

Обмежити можливості на включення до 

податкового кредиту ПДВ за податковими 

накладними, які складені більше ніж 365 

календарних днів з моменту реєстрації 

оновлена ст. 198 ПКУ) 

Акцизний податок з 

роздрібного продажу 

тютюнових виробів 

Сплачують суб’єкти роздрібної 

торгівлі пп 233.1.9. ПКУ 
Сплачуватимуть виробники та    

імпортери (новий пп. 233.1.14 ПКУ) 

Акцизний податок на 

постачання 

електроенергії 

Є пільга на постачання 

електроенергії когенераційної та 

електроенергії з відновних джерел 

( так звана «зелена енергетика) 

пільгу спочатку хотіли відмінити, 

але потім залишили 
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  Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 

2018 року № 3268/5 щодо форми  заяв  у сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців  та громадських формувань 
 
Мін’юст наказом від 29.06.2021 № 2320/5 виклав у новій редакції форму заяви щодо державної 

реєстрації юридичної особи ( крім громадських формувань та органів влади), форму заяви щодо 

державної реєстрації юридичної особи-громадського формування та форму заяви щодо 

підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. 

 З метою удосконалення деяких форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в частині відомостей про кінцевих 

бенефіціарних власників юридичної особи відповідно до Законів України від 15 травня 2003 року 

№ 755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань», від 06 грудня 2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення», а також для належного відображення в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи форма 2 «заява щодо державної 

реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади)», форма 4 «Заява щодо 

державної реєстрації юридичної особи — громадського формування» та форма 6 «Заява щодо 

підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи», затверджені 

наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 «Про затвердження 

форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань», викладені в новій редакції, які діють з 11 липня 2021 року.  

 Завантаження форм заяв у форматі PDF, які зручні як для заповнення в електронному 

вигляді та подальшого їх роздрукування, так і для роздрукування та подальшого їх заповнення від 

руки можливе за посиланнями: https://minjust.gov.ua/.../formi-zayav-u-sferi-derjavnoi...  

(на сайті Міністерства юстиції України). 



     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                              
                                        
                                   

                                                             

                   

План здійснення комплексних заходів державного нагляду 

(контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2022 рік 
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На інспекційному порталі оприлюднений план здійснення 

комплексних заходів державного нагляду контролю 

органів державного нагляду контролю на 2022 рік, з яким 

можна ознайомитися за посиланням: 

 

https://inspections.gov.ua/plan/complex?planningPeriodId=7 
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Онлайн-навчання для підприємців 

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                              
                                        
                                   

                                                             

                   

1. Підприємництво: Хто ваш клієнт? 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:Prometheus+ENTREPRENEURSHIP101+2021_T2/about 
 

Чим ідея відрізняється від бізнесу? Бізнес має клієнта, який 

платить. І саме про це ми будемо говорити на курсі 

"Підприємництво: Хто ваш клієнт?" Массачусетського 

технологічного інституту. Ви навчитесь збільшувати групу 

ваших цільових клієнтів, а значить – збільшувати оберти вашого 

бізнесу. ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ: 5 тижнів. Після завершення 

курсу ви навчитесь: 

● проводити сегментацію ринку; 

● обирати стартову позицію на ринку; 

● розробляти портрети клієнтів; 

● обчислювати загальний розмір цільового ринку; 

● розуміти свого клієнта. 

 

 

 

Курс заснований на дослідженнях стартап-компаній Массачусетського технологічного інституту та їхніх 

засновників. Завдяки цим дослідженням ви зможете ознайомитися з інноваціями в мобільних застосунках, 

3D-друку, енергетичній електроніці, годинниковому виробництві тощо. Ви дізнаєтеся, як спілкуватись з 

потенційними клієнтами, зрозуміти суттєву різницю між аналізом ринку згори донизу та знизу вгору, а 

також розробите стратегічну основу для прийняття рішення про те, які ринки слід використовувати для 

вашого товару чи послуги.   20 
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2. Навчальний курс "Формування каналів 

збуту" 
Проєкт USAID «Економічна підтримка Східної України» розпочинає 

реєстрацію на новий онлайн-курс «Формування каналів збуту»,   Курс 

розроблений для представників мікро-, малого та середнього бізнесу 

Донецької  (підконтрольна державі територія) і Луганської області 

(підконтрольна державі територія) 

 

 
 

 

Тривалість онлайн-курсу: 10 інтенсивних модулів, тривалість одного модуля – 4 години ( у вечірній час з 19.00 до 

21.00 два дні на тиждень), разом 40 навчальних годин, практичні домашні завдання та практичні поради для 

кожного учасника курсу з побудови каналів збуту в Telegram-групі. 

 Кожний учасник, який успішно завершить курс отримає сертифікат. 

 Навчальний онлайн-курс починається 28 грудня 2021 року.  Дедлайн: до 27 грудня 2021 року включно. 

 Реєструйтесь на курс за посиланням:  https://forms.office.com/r/krxbLrddvn 

 Унікальність онлайн-курсу: 

1. За дослідженнями курсу, новизна інформації складає не менше 70%. Це означає, що учасники курсу почують 

найсучасніші методики збільшення збуту, з якими не були знайомі раніше і які практично реалізовані в 

українських реаліях. 

2. Оскільки курс читають практики зі стажем управлінської роботи у реальному бізнесі, учасники отримають 

практичні консультації щодо оптимізації власних каналів збуту та практичний розбір каналів збуту кожного 

учасника одразу на онлайн-модулях. 

3. Курс побудований на прикладах діючих каналів збуту з детальним аналізом помилок каналів збуту та успішних 

рішень. Додатково учасники отримають записані в онлайн форматі інструменти збільшення об’ємів збуту. 

4. Курс буде проводитись у вечірній час з 19.00 до 21.00 двічі на тиждень в онлайн-форматі на платформі ZOOM з 

професійної відео-студії. 

5. Тренери курсу є дійсними членами WIBMA (World international Business Management Association), 

сертифікованими експертами ISO 9001 та ISO 21500. 

6. Курс безкоштовний. Кількість місць обмежена.  
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Дія.Бізнес 

 
 

 

 
 

Що таке eBay? 

eBay — майданчик для початку експортних продажів 

онлайн. Його використовують уже 19 млн продавців в 

усьому світі. Кожні 20 секунд на глобальній торговій 

платформі eBay продаються українські товари від 11000+ 

підприємців малого бізнесу. 
 

Як зареєструватися? 

1. Спочатку заповніть коротку реєстраційну форму. 

Авторизуватися можна за допомогою облікових записів 

Facebook, Google, Apple 
 

Скористайтеся можливістю й залиште заявку на відбір до безоплатного бізнес-акселератора, який запустили 

eBay та Укрпошта для підтримки українських МСБ. Пропозиція передбачає місяці безоплатної підписки на 

eBay та індивідуальну підтримку персонального менеджера з розвитку від eBay, що допоможе налаштувати 

проєкт. 

Основні критерії відбору: асортимент товару до 100 унікальних SKU, наявність ФОП та бажання розвиватися. 

Взяти участь можливо за посиланням: https://business.diia.gov.ua/cases/masstabuvanna/ak-pocati-prodavati-na-

ebay?fbclid=IwAR32tNPzGzMJ7YqqwhMWWra4RtJBe8cDnZUji4yLWMXxEQE3_y0uTSMGCGk 

 

 

 

 

2. Запишіть дані вашої кредитної або дебетової картки для покриття зборів із продажу та витрат, що виникають 

у разі повернення коштів покупцю. 

3. Коли ви будете готові виставляти товари на продаж, створіть перші оголошення. Сфотографуйте товари та 

напишіть докладний опис, щоб викликати інтерес у покупця. 
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Підготовка цього сервісу стала можливою завдяки підтримці міжнародних партнерів у межах 

чотирирічного проєкту IFC - International Finance Corporation ) «Фінансова інклюзія задля 

економічного зростання в Україні», який реалізується у партнерстві з Державним секретаріатом з 

економічних справ Швейцарії (SECO) та Фондом ефективного врядування Великої Британії 

(GGF). 

Новий розділ «Маркетплейс фінансових можливостей для бізнесу» на порталі, а саме: 

- Що таке факторінг; 

- Дорожня карта фінансових продуктів для МСП; 

- Які фінансові продукти з документарних операцій; 

- Які фінансові продукти для МСП застосовуються в Україні; 

- Огляд міжнародних програм фінансування для МСП; 

- Що таке лізинг та інші. 
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Фінансові можливості для підприємців 
 

На порталі Дія.Бізнес з’явився розділ із фінансовими 

можливостями для підприємців. 

 

Вже зараз підприємці зможуть знайти для себе інформацію про 

кредитні програми, лізинг, альтернативне фінансування, державні 

програми підтримки, грантові програми та інші типи підтримки 

— і все це на одному порталі. Всього тут понад 60 фінансових 

програм. 

 



Консалтинговий простір «Перспектива» 
 
 

Якщо Ви плануєте стати чи є підприємцем і маєте труднощі щодо ведення бізнесу, або потребуєте правової 

допомоги, Слов’янський міський центр зайнятості запрошує відвідати Консалтинговий простір «Перспектива», 

Консультації проводяться щомісячно, кожної третьої середи. Звернутися до Консалтингового простору можливо 

за телефоном 0661424172, контактна особа Коновалова  Римма Володимирівна -  начальник відділу взаємодії з 

роботодавцями  Слов'янського  міського центру зайнятості. 

Консультації надаються БЕЗКОШТОВНО по наступним питанням: 

- Бізнес-планування; 

- Пенсійне законодавство; 

- Податкове законодавство; 

- Ведення бухгалтерського обліку; 

- Цивільне і господарське право; 

- Трудове законодавство. 

 

Спеціалісти  Слов’янського міському центрі зайнятості, податкової інспекції, УСЗН, Пенсійного фонду вирішили 

надавати допомогу всім підприємцям та тим, хто бажає розпочати підприємницьку діяльність. З метою 

формування сприятливих умов для реалізації підприємницьких ідей і бізнес-проектів на базі Слов’янського 

міського центру зайнятості створений Консалтинговий простір. 
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В сучасних умовах неймовірну актуальність та популярність здобуває  

консалтинг. Це професійна діяльність, пов’язана з наданням 

кваліфікованих, незалежних і ефективних порад з економічної та 

технічної допомоги організаціям, фірмам та окремим підприємцям з 

метою пошуку можливостей найбільш оптимального використання 

власних ресурсів, підвищення рівня рентабельності та доходів. Служба 

зайнятості теж на стоїть осторонь сучасних напрямків співпраці з малим 

бізнесом. В деяких центрах зайнятості створені консалтингові центри для 

допомоги фізичним особам-підприємцям, які відкрили підприємницьку 

діяльність шляхом отримання одноразової виплати допомоги по 

безробіттю.  


