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SME/Entrepreneurship Development Sectoral Working Group // Галузева Робоча Група з питань
МСП
12/06/2020 - 16:00-17:30 - Webex

Minutes of the meeting / Протокол зустрічі
List of participants (Annex 1)
Список учасників (Додаток1)
Meeting agenda (main actions; full agenda see Порядок денний зустрічі (основні пункти;
attached)
повний порядок денний додається)
1) Презентація нового формату Секторальної
робочої групи з МСП
2) Презентація основних пріоритетів розвитку
МСП Міністерства економічного розвитку,
торгівлі та сільського господарства України;
3) Затвердження переліку підгруп МСП та інших
учасників центральних органів виконавчої влади,
партнерів з розвитку та проектів міжнародної
допомоги;
4)
Develop a calendar plan of SME SWG and 4) Розробити календарний план підгруп
its thematic sub-groups;
Секторальної робочої групи з МСП;
5)
Collect of list of participants of central 5) Збір списку учасників центральних органів
executive bodies, development partners and DP виконавчої влади, партнерів з розвитку та
projects to enter the SME Sectoral sub-groups.
проектів ПР для вступу до галузевих підгруп
МСП.
1)
Presentation of new format of the SME
Sectoral working group;
2)
Presentation of Key priorities of SME
development of the Ministry of economic
development, trade and agriculture of Ukraine;
3)
Approval of list of SME SWG sub-groups
and participants of central executive bodies,
development partners and ITA projects;

Meeting Summary:

Резюме зустрічі:

1)
Presentation of new format of the SME 1) Презентація нового формату Секторальної
Sectoral working group;
робочої групи з МСП;
D. Romanovych and L.Krylova started the meeting
with an overview of the new format of 3-tier DPs
coordination and particularly the 3rd tier of Sectoral
working groups. Notably, a renewed SME Sectoral
working group was presented.

Д. Романович та Л. Крилова представили новий
3-х рівневий формат координації міжнародної
допомоги та, зокрема, 3-й рівень галузевих
робочих груп. Було представлено Секторальну
робочу групу з МСП

Resolved:
To agree with the proposed new format of
Government, DPs, central executive bodies
coordination

Вирішили:
- Погодити запропонований новий формат схеми
координації уряду, партнерів з розвитку та
центральними органами влади.

2) Presentation of Key priorities of SME 2) Презентація основних пріоритетів розвитку
development of the Ministry of economic МСП Міністерства економічного розвитку,
торгівлі та сільського господарства України
development, trade and agriculture of Ukraine
D. Romanovych and I. Petrenko presented the key
strategic actions of SME development which were
included in Anti-crisis (COVID 19) state program
and Governmental Action Plan 2020. The actions
are presented in Annex TBC, structured along 4
strategic priority directions.

Д. Романович та І. Петренко представили
ключові стратегічні заходи щодо розвитку
малого та середнього бізнесу, які були включені
у Державну програму стимулювання економіки
для
подолання
негативних
наслідків
спричинених covid-19) та План дій Уряду 2020
року. Представлені заходи містяться у додатку,
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згідно стратегічним напрямам / у відповідності з
запрапонованими підгрупами
Resolved:
To send presentation of Key priorities of
SME development to development partners for
information and following work in the thematic
subgroups on provision comments and suggestions
regarding implementation of these tasks

Вирішили:
- Направити презентації основних пріоритетів
розвитку МСП до відома партнерів розвитку для
подальшої роботи у тематичних підгрупах щодо
надання коментарів та пропозицій щодо
реалізації зазначених завдань

3) Approval of list of SME SWG thematic sub- 3) Затвердження переліку підгруп Секторальної
groups and participants of central executive bodies, робочої групи МСП та інших учасників
центральних органів виконавчої влади, партнерів
development partners and DP projects
з розвитку та проектів ПР
D.Romanovych proposed 4 thematic sub-groups Д. Романович запропонував 4 підгрупи на основі
стратегічних напрямків MoETA та матриці
based on strategic directions of MoETA
проектів розробок (див. Додається):
1. Доступ до фінансів
1. Access to Finance
2. Access to markets and business 2. Доступ до ринків та інтернаціоналізація
бізнесу
internationalisation
3. Better regulation and business support 3. Краще регулювання та інфраструктура
підтримки бізнесу
infrastructure
4. Підприємницька культура та вміння
4. Entrepreneurial culture and skills
Resolved:
To approve the A list of SME Sectoral subgroups was approved and
DPs projects need to be invited to subscribe
to one or few relevant sub-groups and also to
complete/validate their positioning in the DPs
project matrix (Annex 3)

Вирішено:
- Затвердити перелік підгруп Секторальної
робочої групи МСП
- Додати проекти партнерів з розвитку до
матриці проектів (Додаток 3)

4)
Develop a calendar plan of SME SWG and
its thematic sub-group meetings;
D.Romanovych proposed to hold initial meetings
of SME thematic sub-groups in July and August
2020, prior to the next seating of the SME SWG.

4) Розробити календарний план зустрічей
підгруп Секторальної робочої групи МСП;
Д. Романович запропонував провести засідання
галузевих підгруп МСП у липні та серпні 2020
року.

The next 3rd tier SME SWG with the Deputy Наступна зустріч 3го рівня Секторальної
Minister of MoETA and DPs will be held in the групи з МСП з заступником Міністра розвитку
ексономіки, торгівлі та сільського господартсва
end September-October 2020
України та партнерами з ролзвитку відбудеться
наприкінці вересня-жовтня 2020 року
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Resolved:
To propose dates of the SME Sectoral
sub-groups meetings and to hold them in July and
August 2020

Вирішено:
- запропонувати дати зустрічей Підгруп
Секторальної робочої групи МСП та провести їх
у липні та серпні 2020 року

5)
Collect of list of participants of central 5) Формування переліку учасників від
executive bodies, development partners and DPs центральних органів виконавчої влади, партнерів
з розвитку та проектів ПР для вступу до
projects to enter the SME Sectoral sub-groups.
галузевих підгруп МСП.
D.Romanovych proposed to collect the participants Д. Романович запропонував зібрати списки
lists of SME thematic sub-groups, which will учасників підгалузей МСП, які складатимуться з
consist of representatives of DPs, DPs’ projects, представників ПР, проектів ПР, інших органів
виконавчої
влади,
асоціацій
other executive bodies, associations.
Resolved:
To collect participants lists of
participants of SME Sectoral sub-groups, which
will consist of representatives of DPs, DPs’
projects, other executive bodies, associations
To disseminate the form of participants for
filling in / collection of participants lists To
subscribe, the willing participants have to fill out
the form available here.
DPs will provide the lists of participants from their
side, as well as lists of participants from DPs
projects by 26th June 2020.
MoETA will collect the lists from executive bodies
and associations by 26th June 2020.

Вирішено:
- Формування перелыку учасників підгруп
Секторальної гури з МСП, до складу яких
входитимуть представники ПР, проектів ПР,
інших органів виконавчої влади, асоціацій
Поширити
форму
учасників
для
заповнення / формування списків учасниківю
Заповніть форму тут.
ПР надають списки учасників зі своєї сторони, а
також списки учасників проектів ПР до 26
червня 2020 року.
Мінекономіки
сформують
списки
від
представників ЦОВВ та асоціацій до 26 червня
2020 року

Інші дії, які слід вжити:
Other actions to be taken:
rd
To organize the next 3 tier SME Sectoral - Організувати наступну зустріч Секторальної
робочої групи з МСП 3-го рівня у вересніSWG meeting in September-October 2020
жовтні 2020 року
Доопрацьовані
списки
учасників
та
Finalized participants lists and the proposed дати
зустрічей
підгруп
dates of SME thematic sub-groups meetings will be запропоновані
sent to the participants of the SME SWG in the Секторальної робочої групи з МСП будуть
form of Calendar/ Gantt Diagram for final approval направлені учасникам 1ої Секторальної робочої
групи з МСП у формі Календаря / діаграми Ганта
by 30th June 2020
до 30 червня 2020 року.
The DPs are also invited to send their - ПР надати у разі наявності пропозиції та
comments on the SWG regulation (annex TBC), if коментарі до Регламенту роботи галузевої
робочої групи, що додається
any
The SWG Secretariat will be formed asap to - Сформувати Секретаріат галузевої робочої
групи
facilitate further work of the group.
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Drafted by: Oksana Borysenko/SME Development Підготовлено:
Оксаною
Office
Development Office

Борисенко/SME

Approved by: Dmytro Romanovych (SME SWG Погоджено:
Дмитром
Романовичем
Co-Chair)
(Співголовою Секторальної гури з МСП)
Date: 15.06.2020
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