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Нормативно-правові документи, що регулюють реалізацію 
державної грантової програми на створення або розвиток 

власного бізнесу:

Порядок надання мікрогрантів на 
створення або розвиток власного бізнесу 
затверджений Постановою КМУ від 
21.06.2022 року №738 із змінами;

Порядок проведення оцінювання заяв, критеріїв оцінювання та 
необхідної кількості балів (оцінки) для прийняття Державним 
центром зайнятості рішень про надання мікрогрантів на 
створення або розвиток власного бізнесу, форми бізнес-плану, 
форми договору про надання мікрогранту, а також кінцевих 
строків подання заяв та граничної суми мікрогрантів
затверджений наказом Міністерства економіки України від 
06.07.2022 року №1969 із змінами;



Суб’єкти мікропідприємництва чи малого 
підприємництва (фізична особа — підприємець або 
юридична особа відповідно до Господарського Кодексу 
України ст.55 (засновниками яких є тільки фізичні особи 
— громадяни України), крім суб’єктів господарювання 
державного та комунального секторів економіки.

Фізичні особи, які мають намір розпочати 
підприємницьку діяльність



Головні аспекти реалізації грантової програми

Розмір мікрогранту визначається
відповідно до запиту отримувача,   
але не менше 50 000 гривень та 
не перевищує: 

 150 000 гривень у випадку 
зобов’язання отримувача створити 
одне робоче місце після 
отримання мікрогранту та 
прийняття на нього працівника;

 250 000 гривень у випадку 
зобов’язання отримувача створити 
не менше двох робочих місць 
після отримання мікрогранту та 
прийняття на них працівників.

Напрями витрат, які покриває                                          
мікрогрант:

 придбання меблів, обладнання 
необхідного для провадження 
господарської діяльності;

 закупівля ліцензійного програмного 
забезпечення, тварин, товарів та 
послуг, сировини та матеріалів не 
більше 50 % від суми гранту;

 послуги маркетингу та реклами не 
більше 10 % від суми гранту;

 орендна плата за нежитлове 
приміщення не більше 25 % від суми 
гранту;

 орендна плата за обладнання не 
більше 10 % від суми гранту;  

 лізинг обладнання не більше 50 % від 
суми гранту; 

 використання у підприємницькій 
діяльності прав інших суб’єктів 
господарювання (комерційна 
концесія).



1 крок
• Подання заяви та бізнес-плану через портал ДІЯ

2 крок

• Проведення скоринг-аналізу поданої інформації 
Ощадбанком

3 крок
• Співбесіда та захист проєкту

4 крок

• Прийняття рішення Державним центром                 
зайнятості

5 крок
• Підписання угоди про надання мікрогранту

https://diia.gov.ua/services/grant-na-vlasnu-spravu
https://www.oschadbank.ua/granty
https://www.dcz.gov.ua/storinka/mikrogranty
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2022-%D0%BF#Text:~:text=%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%B7%D0%B0,%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2022-%D0%BF#Text:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B5%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D0%94%D1%96%D1%8F.
https://www.dcz.gov.ua/storinka/dogovir-pro-nadannya-mikrograntu#:~:text=%D0%A6%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D1%94,%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%20%D1%8F%D0%BA%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0.


Рішення про надання мікрогранту 
приймається Державним центром 

зайнятості не пізніше ніж 
протягом 15-ти робочих днів з дня 

кінцевого строку подання заяв

на основі:
 інформації 

Ощадбанку, яка 
включає оцінку 
бізнес-плану та 
результати перевірки 
ділової репутації 
отримувача;

 оцінки співбесіди з 
отримувачем, 
проведеної 
регіональними 
центрами зайнятості. 

подальші дії:
 про прийняте рішення 

щодо надання або 
відмови в наданні 
мікрогранту отримувачу 
повідомляють регіональні 
центри зайнятості шляхом 
надсилання повідомлення 
в кабінет отримувача на 
Порталі Дія;

 у разі коли отримувачем є 
фізична особа, такий 
отримувач повинен 
протягом 15 робочих днів 
з дня отримання 
позитивного рішення про 
надання мікрогранту 
зареєструватися фізичною 
особою-підприємцем або 
утворити юридичну особу, 
укласти договір про 
надання мікрогранту та 
відкрити рахунок 
отримувача в 
уповноваженому банку.

важливо знати:
 у разі коли за результатом 

розгляду комісією бізнес-
плану є необхідність його 
доопрацювання, регіональний 
центр зайнятості одноразово
повертає бізнес-план для 
доопрацювання отримувачу та 
переносить його розгляд на 
наступний період за 
результатами доопрацювання; 

 доопрацьований бізнес-план 
подається отримувачем 
протягом 15 календарних днів 
з дня отримання 
повідомлення регіонального 
центру зайнятості, надісланого 
в кабінет отримувача на 
Порталі Дія (лист на 
електронну пошту).



Причини відмови у 
наданні мікрогранту:

негативна ділова репутація, факти приховування інформації;

подання заяви на отримання мікрогранту отримувачем, який вже отримав мікрогрант відповідно до Порядку;

подання заяви на отримання мікрогранту від суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки, 
кредитних та страхових організацій, інвестиційних та недержавних пенсійних фондів, професійних учасників ринку цінних 

паперів, ломбардів;

подання заяви на отримання мікрогранту від суб’єктів господарювання, які перебувають та/або провадять                                                      
господарську діяльність на тимчасово окупованій території України, територіях Російської федерації та республіки Білорусь;

подання заяви на отримання мікрогранту від суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію 
зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

нецільове використання коштів (невідповідність п. 5 Порядку);

непрозорі або сумнівні очікувані результати реалізації (виконання) бізнес-плану;

набрання підсумкового балу менше 130;

відмова від співбесіди (зокрема непогодження дати та часу співбесіди протягом двох днів після повідомлення 
регіональним центром зайнятості);

невідповідність поданих документів нормам законодавства України.



Номер 
хвилі

Початок прийому заяв Кінцевий строк подання заяв Граничний строк
опрацювання заяв

Гранична сума 
мікрогрантів, млн. 

гривень

1 01.02.2023 12.02.2023 03.03.2023 60

2 13.02.2023 26.02.2023 17.03.2023 80

3 27.02.2023 12.03.2023 31.03.2023 80

4 13.03.2023 26.03.2023 14.03.2023 80

5 27.03.2023 09.04.2023 28.04.2023 80

6 10.04.2023 23.04.2023 12.05.2023 80

7 24.04.2023 07.05.2023 26.05.2023 80

8 08.05.2023 21.05.2023 09.06.2023 80

9 22.05.2023 04.06.2023 23.06.2023 80

10 05.06.2023 18.06.2023 07.07.2023 80

11 19.06.2023 02.07.2023 21.07.2023 80

12 03.07.2023 16.07.2023 04.08.2023 80

13 17.07.2023 30.07.2023 18.08.2023 80

14 31.07.2023 13.08.2023 01.09.2023 80

15 14.08.2023 27.08.2023 15.09.2023 80

16 28.08.2023 10.09.2023 29.09.2023 80

17 11.09.2023 24.09.2023 13.10.2023 80

18 25.09.2023 08.10.2023 27.10.2023 80

19 09.10.2023 22.10.2023 10.11.2023 80

20 23.10.2023 19.11.2023 08.12.2023 100

Кінцеві строки подання заяв та гранична сума мікрогрантів на створення 
або розвиток власного бізнесу



За консультацією та допомогою звертайтесь до Центрів професійно-технічної
освіти Державного центру зайнятості (ЦПТО ДЦЗ), де Ви зможете отримати
фахові консультації щодо умов надання грантів, особливостей подачі заявки та
допомогу в розробці та/або адаптації бізнес-плану.

Перелік ЦПТО ДЦЗ:
Одеський ЦПТО ДСЗ

тел. (048) 705-44-11; (048) 705-44-05

mail@profcentre.odessa.ua

Рівненський ЦПТО ДСЗ

тел. (036) 268-37-95

cpto@cpto.rv.ua

Полтавський ЦПТО ДСЗ

тел. (053) 256-46-90

cpto_pl@ukr.net

Львівський ЦПТО ДСЗ

тел.(032) 244-13-30; (067) 672-08-52

profc@locz.gov.ua

Сумський ЦПТО ДСЗ

тел. (054) 610-357

sumycpto@gmail.com

Івано-Франківський ЦПТО ДСЗ

тел. (0342) 53-58-10

cpto_if@ukr.net

Дніпропетровський ЦПТО ДСЗ

тел. (056) 373-25-36

dcpto@ukr.net



1. Рішення про 
надання або відмову в 

наданні мікрогранту
повідомляє 
отримувача 

регіональний центр 
зайнятості

2.  Державний центр 
зайнятості передає 

подання до Мінекономіки 
для забезпечення 

перерахування коштів 
Ощадбанку, а Ощадбанку 

— інформацію про 
прийняті рішення.

Джерелами фінансування є 
кошти Фонду 

загальнообов'язкового 
державного соціального 
страхування на випадок 

безробіття

3. Для отримання 
мікрогранту отримувач 

підписує договір про 
надання мікрогранту та 
заяву про приєднання в 

Ощадбанку



Обов’язковою умовою 
договору мікрогранту 
є створення робочих 

місць залежно від 
розміру мікрогранту

та сплата податків

У разі 
невиконання 
обов’язкової 

умови 
договору 

мікрогранту

Отримувач 
зобов’язаний 

повернути різницю 
між сумою 
отриманого 

мікрогранту та 
фактично сплаченими 

податками

Державний центр зайнятості через регіональні, міські, районні, 
міськрайонні центри зайнятості, філії регіональних центрів 

зайнятості здійснює моніторинг та контроль виконання умов 
договору мікрогранту, зокрема шляхом періодичних виїзних 

оглядів місця провадження господарської діяльності 
отримувача, протягом трьох років з дня зарахування коштів на 
рахунок отримувача в уповноваженому банку або до повного 

виконання обов’язкової умови договору мікрогранту.

Отримувач здійснює повернення різниці між сумою отриманого 
мікрогранту та фактично сплаченими податками

уповноваженому банку не пізніше останнього робочого дня 
місяця, у якому спливає 3-річний строк реалізації проєкту у разі 

невиконання обов’язкової умови договору мікрогранту.



Тримаємо економічний фронт разом!


