
29. Розвиток підприємницького середовища 
 

Рішенням Лиманської міської ради від 23.12.2016 року № 7/22-960 затверджена 

Програма розвитку малого і середнього підприємництва Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2017 - 2018 роки. Протягом 2017 року поступово 

реалізовувались заходи щодо її реалізації. 

Кількість малих підприємств міста Лиман у розрахунку на 10 тис. осіб наявного 

населення складає 45 одиниць. В цьому секторі зайнято 0,952 тис. осіб. 

Створена спеціалізована база даних щодо наявності нежилих приміщень, які 

продаватимуться та здаватимуться в оренду. В довгострокову оренду підприємцям 

надано 8 приміщень, або 1025,6 м2 площі приміщень, що знаходяться у комунальній 

власності. 

Протягом 2017 року 2 особам з числа зареєстрованих безробітних надано 

одноразову виплату допомоги для зайняття підприємницькою діяльністю на загальну 

суму 44,9 тис. грн. 

В звітному періоді міським центром проведено 99 інформаційних семінари “Як 

розпочати свій бізнес” та 1 семінар "Від бізнес-ідеї до власної справи". 

Рішенням виконавчого комітету від 16.11.2016 року № 383 затверджено План 

діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2017 рік. 

Рішенням міської ради від 17.11.2016 року № 7/19-873 затверджено План 

діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік. 

Оприлюднення проектів, Аналізів регуляторного впливу цих рішень 

здійснюється у міськрайонній газеті “Зоря” та на офіційному сайті міської ради. Реєстр 

чинних регуляторних актів розміщено на сайті міської ради: http://krliman.gov.ua. 

З метою формування сприятливих умов для реалізації підприємницьких ідей і 

бізнес-проектів для осіб, які бажають започаткувати власну справу і для тих, хто вже 

організував свій бізнес та бажає його в подальшому розвивати та удосконалювати в 

центрі зайнятості створено “Консалтинговий простір”. В даному просторі громадяни 

мають можливість отримати консультації з питань законодавства щодо державної 

реєстрації суб’єктів господарювання, податкового законодавства, пошуку та відбору 

персоналу, оформлення трудових відносин, надання безоплатної правової допомоги та 

інших питань, що стосуються організації та провадження підприємницької діяльності. 

До консультацій залучені інспектори Лиманського відділення Слов’янської ДПІ, 

спеціаліст відділу економічного розвитку і торгівлі міської ради, державний реєстратор, 

економіст обліково - інформаційного центру та юрист Краматорського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. З початку створення 

даного простору 162 особи вже отримали консультації фахівців з питань організації та 

ведення підприємницької діяльності.  

Протягом 2017 року в рамках підтримки малого і середнього підприємництва 

“Український донецький куркуль” на території Лиманської ОТГ визнано переможцями 

11 осіб: 
- Улітін Юрій Володимирович - надання послуг з обслуговування та ремонту 

автомобільних дисків; 
- Радченко Ніна Миколаївна - організація тепличного господарства з метою 

виробництва розсади квітів та овочів; 
- Пєсков Сергій Геннадійович - міні птахоферма; 
- Іванов Дмитро Володимирович - виготовлення твердопаливних піролізних 

котлів опалення; 
- Бутов Артем Вікторович - демонстраційна міні птахоферма з вирощування 

бройлерів; 
- Фермерське господарство “Сафіра” - проект з технології виробництва молока 

на міні-фермі чисельністю 30 корів; 
- ТОВ “Світанок АСМ” - прект з опанування технології сушки зернових, олійних 

і зернобобових культур; 



-Зіньковський Олександр Володимирович - проект з надання послуг з вивезення 

твердих побутових відходів; 
- Ткачук Валентин Валентинович - проект з придбання діагностичного 

обладнання; 
- Євтушенко Віктор Іванович - проект з виробництва інкубаційного яйця курей - 

несучок м’ясних порід; 
- Гіжко Олена Михайлівна - створення кабінету надання гінекологічних послуг в 

смт. Ярова Лиманського Донецької області. 
В 2017 році сума фінансової підтримки суб'єктів малого підприємництва на 

реалізацію проектів склала 4239,968 тис. грн (2119,984 тис. грн. з обласного бюджету та 

2119,984 тис. грн. з міського бюджету). 
 



Виконання  

основних показників економічного і соціального розвитку по Лиманській ОТГ за 2017 рік 
 

Показники  
Одиниця 

виміру 

2016 рік 

звіт 

2017 рік 

програма  

на рік 

Фактичне 

виконання  

Фактичне виконання, у % 

до 

програми 

на 2017 рік 

до відповідного 

періоду 2016 

року 

1 2 3 4 5 6 7 

Показники діяльності суб'єктів малого підприємництва        

Кількість малих підприємств       

всього одиниць 190 190 194 102,1 102,1 

на 10 тис. осіб наявного населення одиниць 43 43 45 104,7 104,7 

Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності       

всього одиниць 195 151 227 150,3 116,4 

в тому числі фізичних осіб - підприємців одиниць 143 125 190 152 132,9 

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що припинили 

свою діяльність 
      

всього одиниць 48 118 225 190,7 в 4,7 р.б. 

в тому числі фізичних осіб -  підприємців одиниць 33 95 222 в 2,4 р.б. в 6,7 р.б. 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) малими підприємствами млн. грн. 535,0 555,0 766,2 138,1 143,2 

Кількість найманих працівників (з урахуванням штатних і 

позаштатних) працівників підприємства 
тис. осіб 1,370 1,450 1,181 81,4 86,2 

Витрати на персонал (з урахуванням витрат на оплату праці та 

відрахувань на соціальні заходи) тис. грн. 29700,0 30000,0 28073,0 93,6 94,5 

Кількість підприємців-фізичних осіб  осіб 1202 1253 1171 93,5 97,4  

Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого 

підприємництва 

 

млн. грн. 
25,5 23,0 20,4 88,7 80,0 

Питома вага надходжень від діяльності суб’єктів малого 

підприємництва у доходній частині місцевих бюджетів 
% 11,3 19,8 9,5 - - 

Кількість наданих адміністративних послуг в розрахунку на 10 тис. 

наявного населення через центри надання адміністративних послуг 
одиниць  980 1228 3022 в 2,5 р.б. в 3,1 р.б. 

 



 

Виконання 

заходів щодо розвитку малого підприємництва по Лиманській ОТГ за 2017 рік 
 

Зміст заходу 

Термін 

виконанн

я 

Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис.грн. 

Очікуваний 

результат 
Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

Дер

жавн

ого 

бюд

жету 

місцевих бюджетів 
під

при

ємс

тв 

ін

ши

х 

дж

е 

рел 

обласног

о 

бюджету 

бюджеті

в міст  

і районів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.4. Розвиток підприємницького середовища 

І. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності 

Підготовка та надання пропозицій 

центральним органам державної 

влади щодо вдосконалення чинного 

законодавства і нормативно-правової 

бази з питань підприємництва 

При 

необхід-

ності 

Відділ економічного 

розвитку і торгівлі 
- - - - - - - 

Розгляд актуальних питань розвитку 

малого бізнесу на засіданнях 

координаційної ради з питань 

розвитку малого підприємництва 

Протягом 

року 

Координаційна рада з 

питань розвитку 

малого підп-

риємництва 

- - - - - - - 

Розробка та затвердження планів з 

підготовки проектів регуляторних 

актів. Внесення доповнень до планів 

при необхідності. Оприлюднення 

затверджених планів та змін до них 

До 15 

грудня 

щорічно 

Відділ економічного 

розвитку і торгівлі, 

відділи та управління 

міської ради 

- - - - - - - 

Розробка, оприлюднення та 

обговорення проектів регуляторних 

актів 

Згідно з 

планом 

підготовк

и 

проектів 

регулятор

них актів 

Розробники 

регуляторних актів 

- - - - - - - 

Проведення якісного та повного 

аналізу регуляторного впливу 

При 

розробці 

Розробники 

регуляторних актів  

- - - - - - - 



розроблених регуляторних актів, 

моніторингу результативності їх дії, 

та оприлюднення 

регулятор

них актів 

Системне відстеження 

результативності регуляторних актів, 

оприлюднення звітів про їх 

відстеження 

Згідно з 

планом-

графіком 

Розробники 

регуляторних актів 

- - - - - - - 

Обстеження окремих сфер 

господарської діяльності з метою 

визначення доцільності 

запровадження тих чи інших 

регулювань 

Постійно Розробники 

регуляторних актів  
- - - - - - - 

Організація зустрічей (семінари-

практикуми, круглі столи) з 

представниками суб'єктів 

підприємництва з питань розвитку 

сприятливого регуляторного 

середовища за участю представників 

влади, бізнесу і громадськості 

Постійно Виконавчий комітет 

міської ради, відділи 

та управління міської 

ради 

- - - - - - - 

Проведення обов'язкових 

громадських слухань та публічних 

обговорень із залученням широких 

підприємницьких кіл до активної 

участі у цих обговореннях 

При 

розробці 

регулятор

них актів 

Виконавчий комітет 

міської ради 
- - - - - - - 

Підвищення якості надання 

адміністративних послуг 

Постійно Виконавчий комітет 

міської ради, ЦНАП 
- - - - - -  

Вжиття потрібних заходів з 

матеріально-технічного забезпечення 

Центру надання адміністративних 

послуг 

Постійно Виконавчий комітет 

міської ради 
- - - - - - Кількість послуг збільшилась з 86 до 105.Надано 

12964 послуги 

Проведення практичних семінарів-

навчань з суб'єктами надання 

адміністративних послуг 

1 раз у 

півріччя 

ЦНАП - - - - - - Проведено 4 тренінги, 3 семінари 

Проведення тематичних планових 

навчань для працівників Центру 

надання адміністративних послуг 

Постійно ЦНАП - - - - - - Проведено 3 навчання з профільних питань 

Постійне поповнення інформацією 

про “Центр надання адміністративних 

послуг” офіційного веб-сайту міської 

Постійно ЦНАП - - - - - - - 



ради 

Проведення моніторингу роботи 

Центру надання адміністративних 

послуг 

Щоквар-

талу  

ЦНАП - - - - - -  

Супровід прийняття регуляторних 

актів та їх відстеження 

При 

розробці 

регулятор

них актів 

Виконавчий комітет 

міської ради, відділ 

економічного 

розвитку і торгівлі 

міської ради,  

розробники 

регуляторних актів 

50,0 

- 

- - 50,0 

- 

- - - 

ІІ. Фінансово - кредитна та інвестиційна підтримка 

Святкування Дня підприємця Вересень Відділ культури і 

туризму міської ради, 

організаційний відділ 

міської ради, відділ 

економічного 

розвитку і торгівлі 

міської ради 

30,0 

- 

- - 30,0 

- 

- - Проведено свято День підприємця 

Витрати на проведення конкурсу 

“Молодий підприємець року” 

(розповсюдження інформації про 

проведення конкурсу, фотопослуги, 

оформлення місця проведення, 

витрати на нагородження номінантів 

конкурсу, організаційні витрати) 

Квітень- 

листопад 

Відділ культури і 

туризму міської ради, 

організаційний відділ 

міської ради, відділ 

економічного 

розвитку і торгівлі 

міської ради 

15,0 

- 

- - 15,0 

- 

- - - 

Сприяти здійсненню одноразової 

виплати допомоги по безробіттю для 

організації власної справи 

зареєстрованим безробітним, у т.ч. з 

урахуванням коштів місцевих громад 

Протягом 

року 

Міський центр 

зайнятості, виконав-

чий комітет міської 

ради 

- 

44,9 

- 

44,9 

- - 

44,9 

- - 2 особам з числа зареєстрованих безробітних надано 

одноразову виплату допомоги для зайняття 

підприємницькою діяльністю 

Улаштування торгових рядів та 

павільйонів:                         смт. 

Дробишеве, смт. Новоселівка,                                          

с. Шандриголове, с. Нове,                     

с. Рубці, м. Лиман 

Протягом 

року 

Виконавчий комітет 

міської ради, відділ 

житлово-комуналь-

ного господарства 

міської ради 

680,0 

38,7 

- - 680,0 

38,7 

- - Розроблено 2 ПКД на облаштування торгових рядів 

в с.Нове та с.Рубці 

Ремонт торгових рядів на території 

об’єднаної громади 

Протягом 

року 

Виконавчий комітет 

міської ради, відділ 

житлово-комуналь-

120,0 

- 

- - 120,0 

- 

- - - 



ного господарства 

міської ради 
Надання фінансової                

підтримки суб'єктам малого 

підприємництва на реалізацію 

проектів 

Протягом 

року 

Виконавчий комітет 

міської ради, 

департамент 

економіки Донецької 

обласної державної 

адміністрації 

4239,968 

4239,968 

- 2119,984 

2119,984 

2119,984 

2119,984 

- - Протягом 2017 року в рамках підтримки малого і 

середнього підприємництва “Український 

донецький куркуль” на території Лиманської ОТГ 

визнано переможцями  11 проектів суб’єктів малого 

і середнього підприємництва 

IIІ. Ресурсне та інформаційне забезпечення 

Надавати інформаційну та 

консультаційну підтримку з питань 

організації власної справи суб'єктам 

підприємницької діяльності 

Протягом 

року 

Міський центр 

зайнятості 

- - - - - - З метою формування сприятливих умов для 

реалізації підприємницьких ідей і бізнес-проектів 

для осіб, які бажають започаткувати власну справу і 

для тих, хто вже організував свій бізнес та бажає 

його в подальшому розвивати та удосконалювати в 

центрі зайнятості створено “Консалтинговий 

простір”. В даному просторі громадяни мають 

можливість отримати консультації з питань 

законодавства щодо державної реєстрації суб’єктів 

господарювання, податкового законодавства, 

пошуку та відбору персоналу, оформлення трудових 

відносин, надання безоплатної правової допомоги та 

інших питань, що стосуються організації та 

провадження підприємницької діяльності. До 

консультацій залучені інспектори Лиманського 

відділення Слов’янської ДПІ, спеціаліст відділу 

економічного розвитку і торгівлі міської ради, 

державний реєстратор, економіст обліково - 

інформаційного центру та юрист Краматорського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. З початку створення даного 

простору 162 особи вже отримали консультації 

фахівців з питань організації та ведення 

підприємницької діяльності 

Проводити для клієнтів центру 

зайнятості семінари з орієнтації до  

зайняття підприємницькою 

діяльністю 

Протягом 

року 

Міський центр 

зайнятості 

- - - - - - Проведено 99 інформаційних семінари “Як 

розпочати свій бізнес” та 1 семінар "Від бізнес-ідеї 

до власної справи" 

Надання інформаційно-

роз'яснювальних та консультаційних 

Протягом 

року 

Міський центр 

зайнятості, Лиманське 

- - - - - - Надано 515 інформаційно-роз'яснювальних та 

консультаційних послуг  



послуг відділення 

Слов’янської ОДПІ 

ГУ ДФС у Донецькій 

області, юридичний 

відділ міської ради 

Здійснювати орієнтаційні заходи для 

безробітних з числа селян на 

організацію підприємницької 

діяльності у сфері послуг, 

агробізнесу, розвитку “зеленого 

туризму” та ін. 

Протягом 

року 

Міський центр 

зайнятості 

- - - - - -  

Виявлення малих підприємств, на 

яких проводиться нарахування 

заробітної плати нижче прожиткового 

мінімуму 

Протягом 

року 

Лиманське відділення 

Слов’янської ОДПІ 

ГУ ДФС у Донецькій 

області, робоча група 

по легалізації 

трудових відносин, 

комісія з питань 

погашення 

заборгованості із 

заробітної плати, 

забезпечення 

податкових та інших 

бюджетних надход-

жень, страхових 

внесків до Пенсійного 

фонду та запобігання 

неплатоспроможності 

- - - - - - Заслухано 24 юридичні та фізичні особи,яким було 

надано рекомендації щодо виплати заробітної плати 

найманим робітникам згідно чинного законодавства 

Проведення роботи щодо легалізації 

трудових відносин та оплати праці на 

малих підприємствах міста 

Протягом 

року 

Лиманське відділення 

Слов’янської ОДПІ 

ГУ ДФС у Донецькій 

області, робоча група 

по легалізації 

трудових відносин, 

комісія з питань 

погашення 

заборгованості із 

заробітної плати, 

забезпечення 

податкових та інших 

- - - - - - Проведено 7 засідань комісії з питань легалізації 

виплати заробітної плати та зайнятості населення. 

Заслухано 24 юридичні та фізичні особи,яким було 

надано рекомендації щодо виплати заробітної плати 

найманим робітникам згідно чинного законодавства 



бюджетних надход-

жень, страхових 

внесків до Пенсійного 

фонду та запобігання 

неплатоспроможності 

Сприяння створенню умов для 

недопущення використання найманої 

праці без належного оформлення 

трудових відносин 

Протягом 

року 

Лиманська ОТГ, 

робоча група по 

легалізації трудових 

відносин, комісія з 

питань погашення 

заборгованості із 

заробітної плати, 

забезпечення 

податкових та інших 

бюджетних 

надходжень, 

страхових внесків до 

Пенсійного фонду та 

запобігання неплато-

спроможності 

- - - - - - Створено  міжвідомчу робочу групу  з питань 

забезпечення реалізації рішень спрямованих на 

підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 

законодавства в частині мінімальної заробітної 

плати. 

Створено відділ з питань праці виконавчого 

комітету 

Оприлюднення в ЗМІ акцій, що 

проводяться бізнес-асоціаціями на 

захист інтересів підприємців  

Протягом 

року 

Виконавчий комітет 

міської ради 

- - - - - - - 

Організація і проведення семінарів, 

засідань “круглого столу” та 

телефонних “гарячих ліній” з питань 

застосування податкового 

законодавства суб’єктами малого і 

середнього підприємництва 

Протягом 

року 

Лиманське відділення 

Слов’янської ОДПІ 

ГУ ДФС у Донецькій 

області, виконавчий 

комітет міської ради 

- - - - - - З метою запобігання порушень податкового 

законодавства проводиться інформаційно- 

роз'яснювальна робота під час проведення 

щотижневих семінарів, відвідування роботодавців 

та інших заходів за участю роботодавців 

Створення інформаційної підтримки в 

друкованих і електронних ЗМІ, 

залучення суб'єктів малого та 

середнього підприємництва до участі 

в різноманітних грантових проектах, 

програмах, тощо 

Протягом 

року 

Виконавчий комітет 

міської ради, відділ 

інвестиційної 

діяльності міської 

ради, відділ 

економічного 

розвитку і торгівлі, 

суб'єкти МСП 

- - - - - - Протягом 2017 року були проведені такі заходи:  

- 18 ярмарок вакансій, 7 днів відкритих дверей 

центру зайнятості, 10 відкритих дверей на 

виробництві. 

Інформація публікується в міській газеті “Зоря”, на 

сторінці міського центру зайнятості в соціальній 

мережі 

Ведення бази даних та її 

оприлюднення про наявність вільних 

Постійно Відділ житлово-

комунального 

- - - - - - В довгострокову оренду підприємцям надано 8 

приміщень, або 1025,6 м2 площі приміщень 



виробничих та невиробничих 

приміщень, що пропонуються для 

передачі в оренду суб’єктам 

підприємництва 

господарства  міської 

ради 

Здійснення моніторингу кількості та 

площі вільних приміщень 

виробничого та невиробничого 

призначення, які передані для потреб 

підприємницької діяльності 

Постійно Відділ житлово-

комунального 

господарства  міської 

ради 

- - - - - - - 

Розроблення комплексної схеми 

розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької 

діяльності на території Лиманської 

міської ради 

Протягом 

року 

Відділ 

містобудування та 

архітектури 

100,0 

- 

- - 100,0 

- 

- - - 

Створення правових і організаційних 

сприятливих умов для розвитку та 

функціонування малих виробничих 

бізнес-парків з метою реалізації 

підприємницького потенціалу, 

залучення до заснування і розвитку 

нових виробничих підприємств, 

створення нових робочих місць, 

розвитку сучасної інфраструктури. 

Пошук потенційних інвесторів. 

Розробка концепції індустріального 

парку. 

Протягом 

року 

Виконавчий комітет 

міської ради, відділ 

інвестиційної 

діяльності міської 

ради 

100,0 

91,0 

- - 100,0 

91,0 

- - 9 січня 2018 року в малому залі міської ради 

відбулась передача Договору про створення та 

функціювання індустріального парку “Лиманський” 

на підпис ТОВ “СК-ДАРІНА” 

 

Надання інформаційних, 

консультаційних послуг суб’єктам 

підприємництва, допомога 

підприємцям у складанні бізнес - 

планів 

Постійно Міський центр 

зайнятості, відділ 

економічного 

розвитку і торгівлі 

міської ради 

- - - - - - Надано 515 інформаційно-роз'яснювальних та 

консультаційних послуг 

Створити на інформаційному сайті 

Лиманської міської ради електронну 

сторінку “Підприємництво”, яку 

регулярно оновлювати та 

поповнювати новими 

інформаційними матеріалами 

Постійно Відділ економічного 

розвитку і торгівлі 

міської ради, відділ 

інформаційних 

технологій міської 

ради 

- - - - - - Створено  на інформаційному сайті Лиманської 

міської ради електронну сторінку “Український 

донецький куркуль”, яка регулярно оновлюється та 

поповнюється новими інформаційними матеріалами 

Організація проведення ярмарків, 

виставок - продажів за участю 

Постійно Управління 

агропромислового 

- - - - - - Проведено 55 ярмаркових заходи 



суб’єктів малого  і середнього 

підприємництва міста 

розвитку міської ради 

Залучення суб’єктів малого і 

середнього підприємництва до участі 

у регіональних, міжрегіональних та 

міжнародних виставково - конгресних 

заходах 

Постійно Виконавчий комітет 

міської ради, 

управління 

агропромислового 

розвитку міської ради 

- - - - - -  

Інформаційне висвітлення конкурсів , 

грантових міжнародних програм для  

суб’єктів  підприємництва по 

організації бізнесу , створенню нових 

робочих місць, надання всебічної 

допомоги з їх реалізації 

Постійно Виконавчий комітет 

міської ради, відділ 

інвестиційної 

діяльності міської 

ради 

- - - - - - Постійно інформація висвітлюється в міській газеті 

”Зоря” та на сайті міської ради 

Всього   5334,968 

4414,568 

- 

44,9 

2119,984 

2119,984 

3214,984 

2249,684 

- - - 

 


