
ДОСВІД МІСТА НІЖИНА: 

НОВА ПАРАДИГМА  МІСЦЕВОЇ ПОЛІТИКИ  МСП 

ЛІННИК  АНАТОЛІЙ  ВАЛЕРІЙОВИЧ

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА МІСТА  НІЖИНА



ЗАГАЛЬНІ   ВІДОМОСТІ

❑ Територія міста - 43,1км2

❑ З 2018 р. місто є Ніжинською міською об’єднаною територіальною громадою, до складу якої 
входять 4 населені пункти :місто Ніжин, села Кунашівка, Паливода,  Наумівське.

❑ Населення Ніжинської ОТГ становить 70,6 тис. осіб.

❑ Ніжин-одне з 7 чудес України в номінації «Історичні міста та містечка»

❑ Ніжин увійшов в ТОП-30 Прозорих міст України

❑ Ніжин-багатонаціональне місто (діаспори - грецька, польська, ромська, асирійська та ін).

❑ Загальноосвітніх закладів-18, дошкільних-14, вищих навчальних закладів-3

❑ Місто є членом Асоціації міст України,  підписантом Угоди Мерів — ініціативи Європейської 
Комісії, членом Асоціації Енергоефективних Міст України, є партнером ПРООН в різних 
проектах, FORBIZ, ULEAD.



Місто Ніжин розташоване на 

півдні Чернігівського 

Полісся, на березі річки 

Остер, яке знаходиться за 83 

км від м. Чернігова 

та за 126 км від  м. Києва. 



БІЗНЕС У ГРОМАДІ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ:

Середні підприємства                      – 18

Малі підприємства                            – 207

Фізичні особи підприємці (ФОП)   – 3230



18 грудня 2017 року

підписано Меморандум про співпрацю 
між  Ніжинською міською радою та 
проектом Європейського Союзу FORBIZ 
(EU4Business), що поклало початок 
реалізації програми.



З 01 лютого  по 25 квітня  2018 року  
проведено п’ять модулів: 

1. Введення до Програми. Аналіз сектора МСП

2. Стратегічне бачення та пріоритети розвитку 
МСП. Координація з іншими документами

3. Шляхи реалізації політики розвитку МСП 
місцевому рівні. Кращі практики

4. План заходів. Виконання, моніторинг і оцінка

5. Технічні завдання, проекти. Державно-
приватний діалог



Результати он-лайн голосування м.Ніжин (завдання)



ОПЕРАТИВНА  ЦІЛЬ

щодо розвитку малого та середнього підприємництва 

в Стратегії розвитку міста Ніжина, 

затверджена рішенням Ніжинської міської ради

від 08 серпня 2018 року № 35-41/2018



Оперативна ціль визначає “Трирівневу систему пріоритетів” –
напрямки – завдання – проектні ідеї

Напрямки:

I . Покращення співпраці бізнесу та влади 

II . Створення сприятливого бізнес-середовища для розвитку МСП 

III . Розширення (полегшення) доступу до ресурсів

IV. Вихід МСП на нові ринки

V. Підвищення конкурентоспроможності    та      інноваційного 
потенціалу МСП



• Створено робочу групу з питань реалізації, моніторингу та 
оцінки результативності досягнення оперативної цілі: 11 
вересня 2018 р. – для зміцнення публічно-приватного діалогу 

• Звіт робочої  групи: 11 квітня 2019 р.

• Висновок: Ніжинська громада одна з найбільш прогресивна 
та активна щодо співпраці з малим та середнім бізнесом

Що було зроблено:



Тренінг «Як підготувати успішну заявку до 
Державного фонду регіонального розвитку»

Підготовлено та направлено два проекти до ДФРР: 

✓ «Створення «Прозорого офісу» - поліпшення 
умов діяльності бізнесу у м. Ніжин» 

✓ «Створення Школи малого та середнього 

підприємництва у місті Ніжині»  

Що було зроблено за сприяння FORBIZ:



Яка  інфраструктура  підтримки бізнесу  потрібна Ніжину  

(Рекомендації  експертів)

1.  Розвивати електронні адміністративні послуги для МСП

2.  Перетворити КП “Фонд підтримки підприємництва  у Центр 
підтримки підприємництва

3. Створити портал відкритих даних для МСП

4. Створити інкубатор /коворкінг/інноваційний центр для МСП

5. Створити технологічний інкубатор для агробізнесу

6. М’які ініціативи: конкурс бізнес-ігор, молодий інноватор року, 
розвиток кластерів та ланцюгів доданої вартості 

Що було зроблено за сприяння FORBIZ:

Оцінка інфраструктури підтримки бізнесу в Чернігівській області 

та рекомендації щодо її покращення



Що було зроблено для реалізації 
оперативної цілі:

1. Зміцнення публічно-приватного діалогу: регулярні засідання  Ради 
підприємців при Ніжинській міськраді 

2. Інформаційна підтримка МСП: регулярний випуск грантового дайджесту 
«Будь у курсі  подій  -- ДІЙ»

3. Підвищення спроможності МСП: регулярні семінари та тренінги: 
фінансові ресурси для вашого бізнесу, особливості здійснення публічних 
закупівель, розвиток експорту (спільно з Чернігівською ТПП), круглий стіл 
з питань бджільництва з пасічниками, агровиробниками

4. Бізнес зустрічі з іноземними делегаціями: встановлення контактів між 
українськими, латвійськими та грецькими підприємцями

5. Створення  ефективної інфраструктури підтримки МСП: успішна заявка 
на участь у Програмі  “U – LEAD з Європою



Популяризація бізнесу

1. Ніжинський бізнес очима дітей

2. Регулярні ярмарки: 

✓ «Великодній ярмарок» та 
«Другий фестиваль писанок»

✓ Ярмарки «Сад - огород» -3
✓ Ярмарок до міжміського 

свята «Івана Купала»
✓ Спаській ярмарок  «Свято 

меду»
✓ «Ніжинський огірок»
✓ « Покровський ярмарок»

3.   День підприємця



Ніжин готовий ділитися своїм досвідом! 

Дякую 
за увагу!





SWOT- аналіз МСП у місті Ніжині
Сильні Сторони Слабкі Сторони

1. Ефективна Рада підприємців

2. Відкритість влади для бізнесу, доброзичливий підхід 

контролюючих органів

3. Спрощені процедури у ЦНАП

4. Наявність відділення ТПП

5. Розвинена транспортна інфраструктура, логістика та зручне 

географічне розташування

6. Розвинена освітня інфраструктура для підготовки та 

перепідготовки кадрів

7.Актуальний Генеральний план міста (прийнятий у 2017 році), який 

враховує потреби МСП

8.Наявність вільних площ для організації ведення бізнесу

9.Наявність вільних земельних ділянок та можливість підведення до 

них комунікацій

10.Ділова активність МСП

1. Низький рівень промислового виробництва

2. Низький рівень наукоємності продукції

3. Неспроможність до виходу на зовнішні ринки

4. Недосконалість місцевої системи моніторингу розвитку МСП 

5. Відтік робочої сили, дефіцит кадрів робітничих професій

6. Неконкурентна заробітна плата

7. Нерозвинута туристична інфраструктура



SWOT- аналіз МСП у місті Ніжині
Можливості Загрози

1. Зростання доходів місцевих бюджетів внаслідок реформи 

децентралізації, що можуть бути використані для цільових програм 

підтримки МСП

2. Туристично-привабливі об’єкти (музеї, церкви, монастирі) та 

бренди міста (ніжинський огірок, М. Гоголь) ,  які можуть бути

використані  МСП, що працюють в туристичній сфері

3. Розширення  підтримки МСП донорами, приєднання до COSME та 

Горизонт-2020

4. Спрощення податкового адміністрування для МСП 

5. Підтримка створення кластерів та індустріально – технологічних   

парків, бізнес-інкубаторів 

6. Вдосконалення підготовки кадрів необхідних професій для потреб 

бізнесу

7. Реалізація принципу «Спочатку думай про мале»

8. Популяризація підприємницької культури.

9. Розвиток виробничих та інформаційних технологій , альтернативної 

енергетики

10. Зростання попиту на туристичні та супутні послуги

1. Зростання тиску на МСП через збільшення мінімальної заробітної 

плати, податків та штрафів

2. Монополії (газова, енергетична), подорожчання енергоносіїв

3. Часті зміни в податковому законодавстві 

4. Складний доступ до фінансових ресурсів, високі відсоткові ставки 

5. Ріст інфляції та девальвація національної валюти 

6. Зростання тіньового бізнесу 

7. Активізація військових дій на Сході України

8. Швидке старіння та зменшення кількості населення, від’ємне 

міграційне сальдо


