
Пояснювальна записка 

до проекту рішення «Про внесення змін до Комплексної Програми 

підвищення конкурентоспроможності Чернігівської області  

на 2021-2027 роки «Чернігівщина конкурентоспроможна» 

 

З метою забезпечення стійкого економічного зростання і соціального 

розвитку області шляхом формування умов для підвищення 

конкурентоспроможності, ефективного використання її конкурентних переваг 

рішенням другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26 

січня 2021 року № 5-2/VIІI була затверджена Комплексна Програма підвищення 

конкурентоспроможності Чернігівської області на 2021-2027 роки 

«Чернігівщина конкурентоспроможна» (далі – Програма). 

Програма розроблена з урахуванням основних положень Державної 

стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки та Стратегії сталого 

розвитку Чернігівської області на період до 2027 року і Плану заходів з 

реалізації у 2021-2023 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на 

період до 2027 року.  

Відповідно до визначених стратегічних цілей розвитку (з урахуванням 

SMART-цілей) та існуючих проблем регіону в Програмі визначено пріоритетні 

напрями, завдання та основні заходи для створення сприятливого 

інвестиційного середовища, розвитку промисловості та активізації інноваційної 

діяльності, розширення географії та поглиблення міжрегіонального 

співробітництва, реалізації експортного потенціалу області та запровадження 

механізмів імпортозаміщення, формування іміджевої конкурентоспроможності 

та підтримки місцевого виробника. 

Згідно з Програмою підтримка місцевого товаровиробника передбачається, 

зокрема шляхом часткового відшкодування підприємствам області вартості 

витрат, пов’язаних з проведенням робіт з оцінки відповідності виробленої ними 

продукції вимогам Директив Євросоюзу та технічним вимогам  європейських 

країн. 

Проте,  згідно з позицією АМКУ дане часткове відшкодування фактично є 

державною допомогою суб’єктам господарювання та надавач такої допомоги 

повинен надалі в процесі її запровадження дотримуватись вимог ЗУ «Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання».  

Так, надання часткового відшкодування передбачено в таких розмірах: 30 

відсотків від суми витрат, понесених юридичними особами на проведення 

оцінки відповідності, але не більше 50 тис. грн. на дату прийняття рішення про 

надання відшкодування. Відповідно до п.9 ст.1 ЗУ «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання» таке часткове відшкодування підпадає за сумою 

під ознаки незначної державної допомоги. Відповідно  надалі надавач не 

повинен подавати до Антимонопольного комітету України повідомлення «Про 

нову державну допомогу». Проте, п.3 ст.9 ЗУ «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання» містить виключну умову, що якщо часткове 

відшкодування стосується безпосередньо підтримки експортних операцій або 

переважного використання продукції вітчизняного виробництва порівняно з 

імпортованою продукцією, така допомога вимагає подання надавачем 

повідомлення про нову державну допомогу. Часткове відшкодування 

підприємствам області вартості витрат, пов’язаних з проведенням робіт з 



оцінки відповідності виробленої ними продукції вимогам Директив Євросоюзу 

та технічним вимогам  європейських країн, з позиції АМКУ вважається прямою 

підтримкою експорту, що  унеможливлює здійснення відповідної процедури за 

рахунок бюджетних коштів. 

Водночас, з метою подальшої підтримки місцевих товаровиробників, 

сприяння виробництву високоякісних та конкурентоспроможних товарів 

(продукції) місцевого виробництва пропонується замінити часткове 

відшкодування підприємствам області вартості витрат, пов’язаних з 

проведенням робіт з оцінки відповідності виробленої ними продукції вимогам 

Директив Євросоюзу та технічним вимогам європейських країн  на  часткове 

відшкодування підприємствам області вартості витрат з сертифікації продукції 

або систем управління. Це сприятиме нарощуванню обсягів виробництва 

місцевих товарів, підвищення їх конкурентоспроможності, розширення ринків 

збуту та кола партнерів товаровиробників в економічній діяльності. 

Також з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, популяризації 

робітничих професій, підняття престижу професійно-технічної освіти, 

впровадження елементів дуальної освіти в питаннях підготовки робітничих 

кадрів у різних галузях промисловості, забезпечення підприємств 

висококваліфікованими кадрами  з  урахуванням  потреб ринку  праці, для 

забезпечення реалізації державної регіональної політики та створення умов для 

комплексного сталого розвитку області пропонується до складу організаторів 

проведення конкурсу «Робітнича професія - крок до успіху» долучити Агенцію 

регіонального розвитку Чернігівської області. 

Враховуючи викладене, пропонується внести відповідні зміни до 

Програми:  

1. Викласти в новій редакції розділ 6 «Мета, цілі та основні завдання 

Програми», пункт 7.5 «Формування позитивного міжнародного іміджу 

Чернігівщини та підтримка місцевого товаровиробника» розділу 7 «Напрями 

підвищення конкурентоспроможності області», розділ 8 «Визначення драйверів 

конкурентоспроможності» та розділ 9 «Очікувані результати та індикатори 

виконання Програми» Програми. 

2. Внести зміни до додатку 2 «Напрями діяльності, пріоритетні завдання, 

заходи та очікувані результати виконання Комплексної програми підвищення 

конкурентоспроможності Чернігівської області на 2021-2027 роки 

«Чернігівщина конкурентоспроможна» Програми (порівняльна таблиця 

додається). 

3. Викласти додаток 8 «Положення про використання коштів обласного 

бюджету для часткового відшкодування підприємствам області вартості витрат, 

пов’язаних з проведенням робіт з оцінки відповідності виробленої ними 

продукції вимогам Директив Євросоюзу та технічним вимогам європейських 

країн» та додаток 9 «Порядок проведення конкурсу «Робітнича професія – крок 

до успіху» Програми у новій редакції (порівняльні таблиці додаються). 

 

Внесені зміни додаткового фінансування Програми не потребують. 

 

 

 

 


