
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

20.04.2017                                                                                 №7/26-1226
                                                                   м. Лиман

Про затвердження 

Програми членства в 

Асоціації індустріальних 

парків України Лиманської

міської ради на 2017 - 2020

роки 

З  метою  створення  та  функціювання   індустріального  парку  “Лиманський”,

ініціатором створення якого виступила Лиманська міська рада, враховуючи рішення

міської ради  про співробітництво щодо створення і функціювання індустріального

парку  на  території  Лиманської  об'єднаної  територіальної  громади № 7/25-1169 від

16.03.2017 року, Законом України “Про індустріальні парки”, керуючись п.21, ч.1 

ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити  Програму членства  в  Асоціації  індустріальних парків  України

Лиманської міської ради на 2017 - 2020 роки (додається)

2. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) профінансувати заходи,

вказані в Програмі, за рахунок коштів місцевого бюджету

3. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію міської ради з

питань  планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного  розвитку,

інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Коломацький)

Міський голова     П.Ф. Цимідан



                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                          рішенням Лиманської

                                                                                          міської ради

                                                                                                               від ____________№____

ПРОГРАМА 
членства в “Асоціації індустріальних парків України” 

на 2017 - 2020 роки

Лиман
2017



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. Назва
Програма членства в “Асоціації індустріальних парків” Лиманської міської 

ради на 2017 - 2020 роки. 

2. Підстави для розроблення
Для якнайшвидшого прискорення процесів децентралізації, підготовки і 

впровадження економічних реформ на регіональному рівні та імплементації Стратегії 
сталого розвитку “Україна 2020” в частині дерегуляції та розвитку підприємництва.

Програма членства в “Асоціації індустріальних парків України” Лиманської 
міської ради на 2017 - 2020 роки розроблена на підставі Закону України “Про 
індустріальні парки”.

3. Замовник
Лиманська міська рада, виконавчий комітет Лиманської міської ради

4. Мета
Метою Програми членства в “Асоціації індустріальних парків України” 

Лиманської міської ради на 2017 - 2020 роки є:
1. Створення Індустріального парку “Лиманський” в місті Лиман, Донецької області; 
2. Співпраця і консолідація зусиль членів Асоціації у 2017 — 2020 році, спрямованих 
на облаштування, розвиток Індустріального парку “Лиманський” в місті Лиман, 
Донецької області. 

5. Початок, закінчення виконання
2017 — 2020 роки

6. Етапи виконання
1. Вступний внесок для членства в “Асоціації індустріальних парків України”

Лиманської міської ради у розмірі 5 000,00 (п’ять тисяч) гривень без ПДВ.
2.  Починаючи  з  ІІ  кварталу  2017  року,  щоквартальний  членський  внесок

складає  3 000,00 (три тисячі) гривень без ПДВ.

7. Загальні обсяги фінансування
                      грн. 

Джерела
фінансування

Обсяг
фінансування

(грн.)

У тому числі за роками

2017 2018 2019 2020

Всього, кошти
місцевого
бюджету

14 000,00
без ПДВ

14 000,00 -  - -

8. Кількісні та якісні критерії ефективності
1. Створення та функціювання Індустріального парку “Лиманський” у місті 

Лиман.
2. Формування пропозицій щодо удосконалення законодавства України в сфері 



діяльності індустріальних парків.
 
9. Контроль за виконанням

Загальний контроль за ходом реалізації Програми членства в “Асоціації 
індустріальних парків України” Лиманської міської ради здійснює виконавчий комітет
Лиманської міської ради, поточну координацію - відділ інвестиційної діяльності 
міської ради. 



                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                          рішенням Лиманської

                                                                                          міської ради

                                                                                                               від ____________№____

ПРОГРАМА 
членства в “Асоціації індустріальних парків України” 

на 2017 - 2020 роки

1. Загальні положення
Лиманською  міською  радою  реалізуються  заходи  щодо  якнайшвидшого

прискорення  процесів  децентралізації,  підготовки  і  впровадження  економічних
реформ на регіональному рівні та імплементації Стратегії сталого розвитку “Україна
2020” в частині дерегуляції та розвитку підприємництва.

Програма  членства  в  “Асоціації  індустріальних  парків  України”  Лиманської
міської  ради  на  2017  -  2020  роки  розроблена  на  підставі  Закону  України  “Про
індустріальні парки”.

2. Мета програми
Метою  Програми  членства  в  “Асоціації  індустріальних  парків  України”

Лиманської міської ради на 2017 - 2020 роки є  співпраця і консолідація зусиль членів
Асоціації у 2017 — 2020 році, спрямованих на будівництво. Облаштування, розвиток
та створення індустріальних парків в Донецькій області, а саме у місті Лиман. 

3. В результаті виконання Програми очікується:
-  створення  та  функціювання  індустріальних  парків  в  України,  а  саме

Індустріального парку “Лиманський” у місті Лиман.
- формування пропозицій щодо удосконалення законодавства України в сфері

діяльності індустріальних парків.

4. Заходи по виконанню Програми
1. Вступний внесок для членства в “Асоціації індустріальних парків України”

Лиманської міської ради у розмірі 5 000,00 (п’ять тисяч) гривень без ПДВ.

Виконавчий комітет Лиманської міської ради

2.  Починаючи  з  ІІ  кварталу  2017  року,  щоквартальний  членський  внесок
складає  3 000,00 (три тисячі) гривень без ПДВ.

Виконавчий комітет Лиманської міської ради



5. Загальні обсяги фінансування
                        

грн 

Джерела
фінансування

Обсяг
фінансування

(грн)

У тому числі за роками

2017 2018 2019 2020

Всього, кошти
місцевого
бюджету

14000,00
без ПДВ

14 000,00 -  -  -

 
6. Контроль за виконанням

Загальний  контроль  за  ходом  реалізації  Програми  членства  в  “Асоціації
індустріальних парків України” Лиманської міської ради здійснює виконавчий комітет
Лиманської  міської  ради,  поточну  координацію  -  відділ  інвестиційної  діяльності
міської ради. 

Програму розроблено відділом інвестиційної діяльності
виконавчого комітету Лиманської міської ради

Начальник відділу    С.В. Картишев
Секретар міської ради      Т.Ю. Каракуц 


