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1. Характеристика програми

Програма  розвитку  малого  і  середнього  підприємництва  Лиманської  об’єднаної

територіальної  громади  на  2017  -  2018  роки  розроблена  відділом економічного  розвитку  і

торгівлі міської ради, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації

регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених

наказом  Державної  служби  України  з  питань  регуляторної  політики  та  розвитку

підприємництва від 18.09.2012 року № 44.

Підставою для розробки Програми є:

- Закон України від 22.03.2012 року № 4618-VI “Про розвиток та державну підтримку

малого і середнього підприємництва в Україні”;

- Закон України від 21.12.2000 року № 2157-ІІІ “Про Національну програму сприяння

розвитку малого підприємництва в Україні”;

-  Закон  України  від  23.03.2000  року  №  1602-ІІІ  “Про  державне  прогнозування  та

розроблення програм економічного і соціального розвитку України”;

-  Закон  України  від  21.05.1997  року  №  280/97ВР  “Про  місцеве  самоврядування  в

Україні”;

-  Закон України від 11.09.2003 року № 1160-IV “Про засади державної  регуляторної

політики у сфері господарської діяльності”.

 Лиманська об’єднана територіальна громада розташована на півночі Донецької області,

має кордони з Харківською та Луганської областями. Населення громади становить 43,8 тис.

осіб (станом на 01.09.2016 року), територія - 1209,75 км2.

Основними галузями економіки міста є:

- залізничний транспорт;

- підприємства промисловості;

- сільське господарство;

- суб'єкти малого та середнього підприємництва.

Бюджетоутворюючими  підприємствами  об'єднаної  громади  є  підприємства

залізничного транспорту, а це 13 структурних підрозділів Регіональної філії ДП “Донецька

залізниця”.

Промисловість  міста представлена 7 підприємствами,  що займаються виробництвом:

борошна та хлібобулочних виробів, кормів готових для сільськогосподарських тварин, сухих

будівельних сумішей, овочів консервованих натуральних, виробів з бетону, видобутком піску

будівельного.

Сільське  господарство  міста  представлено  1  акціонерним  товариством,  70

фермерськими господарствами, 9 товариствами з обмеженою відповідальністю, 2 приватними

підприємствами. Підприємствами агропромислового комплексу обробляється 34 тис. га ріллі.

Наявність залізничного вузла, відсутність промислових підприємств з шкідливими для

здоров'я людей та навколишнього середовища технологіями, наявність 27,2 тис. га хвойних

лісів,  3,7  тис.  га  штучних  озер  та  річки  Сіверський  Дінець  історично  склали  обличчя

Лиманського району, як одного з центрів оздоровлення та реабілітації трудящих промислових

підприємств Донбасу, де розташовано більше як 120 баз відпочинку, санаторій-профілакторій

“Щурівський” Донецької залізниці.

Привабливе  природне  розташування,  зручний  під'їзд,  наявність  екологічно  чистого

навколишнього середовища - все це і складає основу інвестиційної привабливості об'єднаної

громади.
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Мережа  закладів  охорони  здоров'я  представлена  Центральною  районною  лікарнею,

КЗОЗ “Лиманською міською лікарнею”, Центром первинної медико-санітарної допомоги ім.

М.І.  Лядукіна,  в  структурі  якого  -  12  сімейних  амбулаторій,  19  фельдшерських  та

фельдшерсько-акушерських пунктів, пункт невідкладної медичної допомоги, а також станція

швидкої медичної допомоги;  Науково-дослідним інститутом травматології та ортопедії.

Мережа  закладів  освіти складається  з  11  шкіл,  1  ліцею,  10  навчально-виховних

комплексів,  з  них  9  комплексів  “школа  -  сад”,  1  -  НВК  “гімназія  -  ЗОШ  І  ступеню”,  23

дошкільних заклади.

Функціонує 24 клубних заклади, 23 бібліотеки, школа мистецтв, народний краєзнавчий

музей,  дитячо-юнацька  спортивна  школа,  стадіон,  плавальний  басейн,  27  спортзалів,  13

футбольних полів, 32 спортивних майданчика.

Середньомісячна заробітна плата по місту одного штатного працівника за І півріччя

2016 року складає 4100 гривень

ХАРАКТЕРИСТИКА
програми розвитку малого і середнього підприємництва 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки

1. Загальна характеристика регіону:

Площа території (км2) - 1209,75

Кількість населення (тис. осіб) - 43,8

Специфіка:

- розвиток залізничного транспорту;

- розвиток агропромислового комплексу;

- наявність рекреаційної бази.

2. Головний розробник програми

Співрозробники:

Відділ  економічного  розвитку  і  торгівлі

міської ради 

• постійна  комісія  з  питань

планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-

економічного  розвитку,  інвестиційної

діяльності та регуляторної політики;

• представники  малого  і  середнього

підприємництва та громадськості;

• відділи та управління міської ради;

• міський центр зайнятості;

• Лиманське  відділення  Слов’янської

об’єднаної податкової інспекції

3. Мета Програми Створення  належних  умов  для  всебічного

розвитку  малого  та  середнього

підприємництва, як складової соціального і

економічного  потенціалу  території

об'єднаної громади; підвищення ролі МСП в

структурній перебудові економіки регіону
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4. Перелік пріоритетних завдань Програми • вдосконалення  нормативного  регу-

лювання підприємницької діяльності;

• забезпечення  участі  підприємців  у

здійснені державної регуляторної політики;

• спрощення умов для ведення бізнесу;

• забезпечення  фінансової,  ресурсної

та інформаційної підтримки суб’єктів мало-

го і середнього підприємництва;

• підвищення  рівня  соціальної  від-

повідальності малого і середнього підприє-

мництва;

• забезпечення  підготовки  кадрів  для

сфери малого і середнього підприємництва.

5. Очікувані кінцеві результати від реалізації

Програми  в  динаміці  змін  цільових

показників:

Дані станом на

початок дії

Програми

Прогнозні показники 

(прогноз)

5.1. Кількість діючих суб’єктів МСП на 10 тис.

осіб населення (од.)

41 43

5.2.  Чисельність  працюючих  у  суб’єктів  МСП

(осіб)

1380 1400

5.3. Кількість фізичних осіб-підприємців (осіб) 1248 1253

5.4.  Надходження  до  бюджетів  від  суб’єктів

МСП (млн. грн.)
* - очікувано станом на 01.01.2017 року

22,1 * 23,0

5.5.  Кількість  об’єктів  інфраструктури

підтримки суб’єктів МСП (одиниць):

- бізнес-центри - -

- бізнес-інкубатори - -

- технопарки - -

- лізингові центри - -

- фінансово-кредитні установи (кредитні спілки,

установи взаємного кредитування)

- -

- фонди підтримки підприємництва - -

-  інвестиційні,  інноваційні  фонди і  компанії  (з

філіями)

- -

- біржі - -

- інформаційно-консультативні установи - -

- страхові компанії (з філіями) - -

- аудиторські фірми - -

6. Терміни і етапи реалізації Програми 2017 - 2018 роки

7. Виконавці цільових проектів і підпрограм • відділи та управління міської ради;

• міський центр зайнятості;

• Лиманське  відділення  Слов’янської

об’єднаної податкової інспекції

8. Джерела фінансування Програми

- бюджети об'єднаної громади

Всього, 

тис. грн.

в тому числі:

2017 2018

2180,0 1485,0 695,0

Система організації контролю за виконанням

Програми

Координатором  Програми  є  виконавчий

комітет міської ради. 

Контроль за реалізацією Програми здійснює

постійна  комісія  з  питань  планування,

фінансів,  бюджету,  соціально-економічного
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розвитку,  інвестиційної  діяльності  та

регуляторної  політики;  представники

громадськості

2. Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва Лиманської об’єднаної

територіальної громади

Реалізація  державної  політики  у  сфері  малого  і  середнього  підприємництва  та

виконання завдань Програми буде зосереджено на мінімізації  негативного впливу кризових

явищ  на  малий  і  середній  бізнес,  збереженні  робочих  місць  та  отриманні  запланованих

надходжень до місцевих бюджетів.

Основні напрямки:

� забезпечити  постійну  співпрацю  між  бізнесом,  органами  місцевого

самоврядування та місцевими органами виконавчої влади для створення більш ефективного

регуляторного середовища;

� сприяти досягненню необхідного рівня фінансово-кредитної підтримки сектору

малого бізнесу;

� забезпечити ресурсну підтримку суб’єктів підприємництва.

Створюється  спеціалізована  база  даних  щодо  наявності  нежилих  приміщень,  які

здаватимуться  в  оренду  на  всій  території  об'єднаної  громади.  В  довгострокову  оренду

підприємцям  надано  10 приміщень,  або  682,4  м2 площі  приміщень,  що  знаходяться  у

комунальній власності.

Збережена майже вся сфера малого та середнього бізнесу. Протягом 2015 - 2016 років

відкриті нові магазини “Фокус”, “Лукошко”, “Покровський”, “Смачності”, спортивний центр

“Спарта”,  салон  краси  “Три  сови”,  перукарні  “Париж”  та  “KraSon”,  “Ліга  сервіс”  (ремонт

побутової техніки); після реконструкції та ремонту - магазини “Єва”, “Апетит” та “Ням-ням”.

Протягом 2017-2018 років планується :

1. Будівництво та введення в дію двох магазинів продовольчих та промислових товарів,

двох торговельних павільйонів, двох станцій технічного обслуговування автомобілів.

2.  Розширення за рахунок реконструкції  магазину непродовольчої групи товарів. Буде

створено 16 нових робочих місць.

3.  Для  розширення  дрібно-роздрібної  торгової  мережі  планується  встановити  8

тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності.

Питома  вага  надходжень  від  діяльності  суб’єктів  малого  підприємництва  у  доходній

частині міського бюджету об'єднаної громади становить 15,0 %. 

Кількість підприємців-фізичних осіб станом на 01.10.2016 року складає 1232 особи.

Динаміка
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кількості підприємців фізичних осіб, осіб
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Доходи місцевих бюджетів від  діяльності суб’єктів малого підприємництва складають

16,9 млн. грн. (9 місяців 2015 року - 15,3 млн. грн.).

Динаміка

доходів місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва, млн. грн.
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Сфера  торгівлі  представлена  243  магазинами  загальною  торгівельною  площею

16114,7 м2.  Населення міста обслуговують 79 підприємств ресторанного та 127 підприємств

побутового господарства.

У 2016 році  міським центром зайнятості  проведено  67  інформаційних  семінари  “Як

розпочати свій бізнес” за участю 431 особи; 2 семінари "Від бізнес-ідеї до власної справи", в

тому числі і семінари щодо розвитку в області сільського (зеленого) туризму за участю 13 осіб.

Зменшення ринків збуту продукції, в зв'язку з проведенням АТО на території Донецької

та Луганської областей, призвели у 2016 році до зниження окремих показників:

Податковий борг до бюджетів усіх рівнів у порівнянні з аналогічним періодом 2015

року збільшився на 8,5 % і склав 8036,5 тис. грн. (9 місяців 2015 року - 7407,3 тис. грн.).

В промисловості: 

- овочів консервованих натуральних вироблено 19 тонн (21,1 % до показника 9 місяців

2015 року).

В сільському господарстві:

- на 31,1 % зменшилось виробництво яєць і склало 19,5 млн. штук;

- реалізовано на забій худоби та птиці 87,5 тонни (на 36 % менше 2015 року);
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- поголів’я великої рогатої худоби зменшилось на 20,7 %, а свиней на 2,8 % і склало

відповідно 507 і 207 голів.

- поголів’я птиці становить 129,3 тис. гол. (62,9 % до минулого року).

Рішенням  Лиманської  міської  ради  від  17.05.2013  року  №  6/23-228  “Про  створення

Центру надання адміністративних послуг у виконавчому комітеті  Краснолиманської міської

ради  Донецької  області”  з  01.07.2013  року  функціонує  Центр  надання  адміністративних

послуг. До 01.01.2015 Центром надавалося 65 видів послуг, з лютого 2015 року вже 87 видів

адміністративних послуг.

Для підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг та забезпечення

ефективного функціонування Центру планується включити до переліку послуги, які надаються

відділом державної  реєстрації  та  відділом реєстрації  місця  проживання осіб.  На  даний  час

розробляються інформаційні  та технологічні картки, які  будуть затверджені  на сесії  міської

ради.

Протягом 2014-2015 років  центром надано громадянам та  суб'єктам господарювання

4849 послуг, у тому числі у 2014 році - 1472 од., у 2015 році - 3377 послуги. З 01 січня 2016

року  по  теперішній  час  зареєстровано  3472  звернення.  Тобто  спостерігається  тенденція

зростання кількості звернень.

Перевагою роботи Центру є те, що свою діяльність здійснює за принципом “єдиного

вікна”,  адміністратори  ведуть  прийом  документів,  взаємодіють  з  виконавцями  послуг,

контролюють строки, видають заявникам готові результати; наявність інформації про ЦНАП

на офіційному сайті міської адміністрації.

До  кінця  2016  року  на  першому  поверсі  адмінбудівлі  міської  ради  відкриється  вже

зразковий, розбудований Центр надання адміністративних послуг, в якому буде:

- проведено капітальний ремонт приміщень;

- забезпечено новою комп'ютерною, оргтехнікою та необхідними меблями робочі місця

адміністраторів;

-  введено  електронний  документообіг,  впроваджено  програмне  забезпечення  та

автоматизований  обмін  даних  між  суб'єктами  надання  адмінпослуг  та  адміністраторами  як

Центру, так і 12 віддалених робочих місць у приміщеннях колишніх сільських та селищних

рад;

- збільшено перелік адмінпослуг за принципом “єдиного офісу”; “відкритого простору”

для суб'єктів підприємницької діяльності та скорочено терміни їх надання;

- створено комфортні умови очікування клієнтів та заповнення документів;

-  усунена  корупційна  складова  в  органах  виконавчої  влади  при  отриманні

представниками  малого  та  середнього  підприємництва  адміністративних  та  дозвільних

процедур, тощо.

Пріоритетним  напрямком розвитку  є  розбудова  рекреаційної  зони,  надання  місту

статусу  “курорту  місцевого  значення”,  залучення  інвесторів  для  будівництва  нових

виробничих потужностей, а саме для створення нових робочих місць.

Нові можливості:

- Ми маємо на території природні корисні копалини - це пісок та газ, але економічно від

їх видобутку майже нічого не отримуємо до бюджету об'єднаної громади.

- На території об'єднаної громади розташовано більше 120 баз відпочинку та 9 дитячих

здравниць, які до 2014 року щорічно приймали до 70 тисяч відпочиваючих та дітей. А це і

робочі місця, і торгівля, і надходження до бюджету. Проте з початком проведення АТО, тобто з

квітня 2014 року, майже всі вони не працюють.

- В сільській місцевості - в Криволуцькій громаді, організовано “зелений туризм”, який

би,  при залученні досвіду інших областей,  зміг  би розповсюдитись на всій  території  нашої

об'єднаної громади.

- На базі державного підприємства “Лиманське лісове господарство” закладені дендро-

парки,  створені  еколого-пізнавальні  стежки  в  Ямпільському  лісгоспі  “Лісове  намисто”  та
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Дробишевському лісгоспі - “Лісова палітра”.

Розвиток  місцевої  рекреаційної  зони,  наближення до  Слов'янської  курортної  зони  та

Святогірська  дало  б  можливості  для  розвитку  туризму  та  відпочинку,  інвестиційної

привабливості регіону. Але наближення до зони АТО уповільнило розвиток цього напрямку в

розвитку території.

-  З  метою  створення  сприятливого  бізнес  середовища  визначена  інвестиційно  -

приваблива  земельна  ділянка,  площею  27,5  га  під  організацію  індустріального  парку  з

будівництва  нового  промислового,  переробного,  машинобудівного  та  іншого  виробництва.

Дана  земельна  ділянка  включена  до  оновленої  Стратегії  Донецької  області  до  2020  року.

Підготовлено  перелік  інвестиційно-привабливих  земельних  ділянок,  які  можуть  бути

використані для розвитку малого та середнього підприємництва.

Для організації роботи для залучення інвестицій з бюджету об’єднаної громади у 2016

році виділено майже 2,5 млн. грн. Ці кошти направлені на розробку проектно-кошторисних

документацій  по  інфраструктурним  проектам,  які  реалізовуються  за  рахунок  державної

субвенції,  державного  фонду  регіонального  розвитку,  обласного  та  міського  бюджетів,

міжнародних інвесторів та позабюджетних коштів. При цьому майже 30 проектів - це вже на

2017  рік  (школи,  лікарні,  гуртожитки,  будинки  культури,  парки,  спортивні  майданчики,

льодовий каток та інше).

SWOT - аналіз Лиманської об'єднаної територіальної громади

Внут-

рішнє

cере-

дови-

ще

Позитивний вплив

(сильні сторони)

Негативний вплив

(слабкі сторони)

Відповідно  до  реформи

децентралізації:

-  створено  найбільшу  об’єднану

громаду в державі, при цьому в межах

територіальної одиниці району;

-  функціонує  та  буде  розбудовано

Центр  надання  адміністративних

послуг;

-  прийняті  функції  реєстраційної  та

паспортної  служб;  повноваження  від

Державної  архітектурно-будівельної

інспекції України;

- наявність всіх державних органів на

території об’єднаної громади

- обсяг повноважень, делегованих державою та

вже  прийнятий  громадою,  який  ще  не

підкріплено  на  законодавчому  рівні,  повільні

темпи впровадження реформ з децентралізації

Наявність  природно-ресурсного

потенціалу:

- великі родовища піску будівельного;

- запаси артезіанської води та газу;

- 90 % земель -  ґрунти чорноземного

фонду;

-  27,2  тис.  га  лісних  масивів,  із  них

19,5  тис.  га  природно-заповідного

фонду

внаслідок проведення АТО:

- зменшення ринку збуту піску будівельного та

його видобутку;

-  зменшення  пасажирообігу  та  вантажообігу

залізничними підприємствами міста та області

Економічний  та  соціально-

гуманітарний розвиток:

9



-  вигідне  географічне  розміщення  на

перетині  транспортних  магістралей,

розвинена залізнична інфраструктура;

-  наявність  вільних  інвестиційно-

привабливих земельних ділянок;

-  розташування  більш  ніж  120  баз

відпочинку;

-  впровадження  пілотних  проектів

єдиного  медичного  та  освітянського

простору

-  зупинка  роботи  або  зменшення  обсягу

виробництва промислових підприємств області

та міста;

-  висока  вартість  та  обмеженість

довгострокових кредитних ресурсів;

- зростання цін на енергоносії;

-  відсутність  статусу  курорту  “місцевого

значення”

Зовні

шнє

середо

вище

Можливості Загрози

-  стабілізація  суспільно-політичної

ситуації;

- наявність інвестиційно - привабливих

земельних  ділянок  для  розташування

промислових, виробничих, складських

об'єктів та оптових баз;

-  розвиток  рекреаційної  зони,

зростання  популярності  сільського,

зеленого,  культурного  туризму  серед

населення області;

-  розбудова  ЦНАПу  та  розширення

повноважень  місцевої  влади  надасть

змогу надавати якісні адміністративні

послуги  населенню  та  суб'єктам

господарювання,  посилити

відповідальність  влади  перед

громадою;

-  залучення  міжнародної  фінансової,

технічної  та  гуманітарної  допомоги  з

метою  економічної,  соціальної  та

екологічної реабілітації громади

- продовження на території області воєнних дій;

- нестабільність та неузгодженість нормативно-

правових  та  фінансових  умов  для  реалізації

повноважень об’єднаної громади;

-  повільні  темпи  прийняття  нормативно-

правової  бази  на  державному  рівні  для

впровадження  реформ  децентралізації  на

місцевому рівні;

-  відсутність  цілеспрямованих  заходів

соціальної  та  гуманітарної  підтримки

внутрішньо переміщених осіб;

-  значна  “тінізація”  малого  бізнесу,  низький

рівень  офіційної  заробітної  плати,  велика

кількість незареєстрованих працюючих;

-  невизначеність  державної  політики  щодо

закупівельних  цін  на  сільськогосподарську

продукцію  та  недостатня  державна  підтримка

сільгоспвиробників

3. Мета програми

Головною метою Програми на 2017 - 2018 роки буде:

-  створення  умов  для  підвищення  конкурентоспроможності  та  ефективного

використання  потенціалу  підприємництва,  як  одного  із  важливих  чинників  вирішення

економічних та соціальних проблем для сталого розвитку громади;

-  реалізація  соціально-спрямованих  заходів,  що  передбачають  залучення  до

підприємницької  діяльності  незайнятого  населення,  незалежно  від  їхнього  етнічного

походження, віросподівання, політичних переконань, статі, та стимулювання створення нових

робочих місць.
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Заходи 

Програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямами підтримки малого і середнього підприємництва

№ з/

п

Пріоритетні завдання Зміст заходу Термін

виконання

Виконавці Джерела

фінансування

Вартість, тис. грн.

2017 рік 2018 рік

І. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

1. Створення  прийнятних

організаційно-

економічних  умов  для

сталої  діяльності

підприємств  малого  і

середнього

підприємництва

Підготовка  та надання  пропозицій

центральним  органам  державної

влади  щодо  вдосконалення

чинного  законодавства  і

нормативно-правової бази з питань

підприємництва

При

необхідності

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

підприємництва

- - -

2. Забезпечення реалізації

державної регуляторної

політики відповідно  до

Закону  України  “Про

засади  державної

регуляторної  політики

у  сфері  господарської

діяльності” 

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 

підготовки 

проектів 

регуляторних 

актів

Розробники

регуляторних актів

- - -

Проведення  якісного  та  повного

аналізу  регуляторного  впливу

розроблених  регуляторних  актів,

моніторингу  результативності  їх

дії, та оприлюднення

При розробці 

регуляторних 

актів

Розробники

регуляторних актів 

- - -
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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

регуляторних

актів

Виконавчий комітет

міської ради

- - -

Супровід  прийняття  регуляторних

актів та їх відстеження

При розробці 

регуляторних 

актів

Виконавчий комітет

міської  ради,  відділ

економічного

розвитку  і  торгівлі

міської ради, 

розробники

регуляторних актів

Місцевий бюджет 50,0 50,0

3. Забезпечення

прозорості,  відкритості

та  зрозумілості  дій  у

сфері  надання

адміністративних

послуг

Підвищення  якості  надання

адміністративних послуг

Постійно Виконавчий комітет

міської ради, ЦНАП

- - -

Вжиття  потрібних  заходів  з

матеріально-технічного

Постійно Виконавчий комітет

міської ради

- - -
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забезпечення  Центру  надання

адміністративних послуг

Проведення практичних семінарів-

навчань  з  суб'єктами  надання

адміністративних послуг

1 раз у півріччя ЦНАП - - -

Проведення  тематичних  планових

навчань  для  працівників  Центру

надання адміністративних послуг

Постійно ЦНАП - - -

Постійне  поповнення інформацією

про  “Центр  надання

адміністративних  послуг”

офіційного веб-сайту міської ради

Постійно ЦНАП - - -

Проведення  моніторингу  роботи

Центру  надання  адміністративних

послуг

Щокварталу ЦНАП - - -

ІІ. Фінансово - кредитна та інвестиційна підтримка

1. Удосконалення

підтримки  суб'єктів

малого  і  середнього

підприємництва

Святкування Дня підприємця Вересень Виконавчий комітет

міської  ради,

відповідальні

відділи  та

управління  міської

ради

Місцевий бюджет 30,0 30,0

2. Проведення  конкурсу

“Молодий підприємець

року”

Розповсюдження  інформації  про

проведення  конкурсу,

фотопослуги,  оформлення  місця

проведення,  витрати  на

нагородження  номінантів

конкурсу, організаційні витрати

Квітень-

листопад

Виконавчий комітет

міської ради

Місцевий бюджет 15,0 15,0

3. Розвиток  малого  та

середнього

підприємництва

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,

виконавчий  комітет

міської ради

- - -

4. Розвиток  виїзної,

виносної  і  святкової

Улаштування   торгових  рядів  та

павільйонів:  смт.  Дробишеве,

Протягом року Виконавчий комітет

міської  ради,  відділ

Місцевий бюджет 1200,0 500,0
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торгівлі  в  сільській

місцевості  з

урахуванням

забезпечення

доступного середовища

для  вільного

пересування  і

безперешкодної

комунікації  осіб  з

обмеженими

фізичними

можливостями  та

інших  маломобільних

груп населення

смт.  Новоселівка,

с.  Шандриголове,  с.  Нове,

с. Рубці, м. Лиман

житлово-комуналь-

ного  господарства

міської ради

Ремонт торгових рядів на території

об’єднаної громади

Протягом року Виконавчий комітет

міської  ради,  відділ

житлово-комуналь-

ного  господарства

міської ради

Місцевий бюджет 90,0 100,0

IIІ. Ресурсне та інформаційне забезпечення

1. Розвиток  малого  та

середнього

підприємництва

Надавати  інформаційну  та

консультаційну підтримку з питань

організації  власної  справи

суб'єктам  підприємницької

діяльності

Протягом року Міський  центр

зайнятості

- - -

2 Орієнтація  незайнятого

населення  на

підприємницьку

діяльність

Проводити  для  клієнтів  центру

зайнятості семінари з орієнтації до

зайняття  підприємницькою

діяльністю

Протягом року Міський  центр

зайнятості

- - -

Надання  інформаційно-

роз'яснювальних  та

консультаційних послуг

Протягом року Міський  центр

зайнятості,

Лиманське

відділення

Слов’янської  ОДПІ

ГУ  ДФС  у

Донецькій  області,

юридичний  відділ

міської ради

- - -
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3. Сприяння  розвитку

інфраструктури  в

сільській місцевості

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

- - -

4. Підвищення  рівня

соціального  захисту

працівників  малого  і

середнього

підприємництва  та

збереження  кадрового

потенціалу

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

надходжень,

страхових  внесків

до  Пенсійного

фонду  та

запобігання

неплатоспроможнос

ті

- - -

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

- - -
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податкових  та

інших  бюджетних

надходжень,

страхових  внесків

до  Пенсійного

фонду  та

запобігання

неплатоспроможнос

ті

5. Сприяння

громадському

визнанню  ролі

підприємництва  у

соціально-

економічному розвитку

міста  і  підвищення

соціальної

відповідальності

підприємців

Сприяння  створенню  умов  для

недопущення  використання

найманої  праці  без  належного

оформлення трудових відносин

Протягом року 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

неплатоспроможнос

ті

- - -

6. Створення  дієвої  і

прозорої  системи

лобіювання  інтересів

підприємництва  у

місцевих органах влади

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

- - -

7. Створення  стимулів Створення  інформаційної Протягом року Виконавчий комітет - - -
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для притоку інвестицій

в  інноваційну

діяльність  суб'єктів

малого підприємництва

підтримки  в  друкованих  і

електронних  ЗМІ,  залучення

суб'єктів  малого  та  середнього

підприємництва  до  участі  в

різноманітних грантових проектах,

програмах, тощо

міської  ради,  відділ

інвестиційної

діяльності  міської

ради,  відділ

економічного

розвитку  і  торгівлі,

суб'єкти МСП

8. Створення

сприятливих  умов  для

для діяльності суб'єктів

малого  і  середнього

підприємництва

Ведення  бази  даних  та  її

оприлюднення  про  наявність

вільних  виробничих  та

невиробничих  приміщень,  що

пропонуються  для  передачі  в

оренду суб’єктам підприємництва

Постійно Відділ  житлово-

комунального

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

Місцевий бюджет 100,0 -

9. Створення

сприятливих  умов  для

заснування  і  розвитку

нових  малих

виробничих

підприємств

(індустріального парку)

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

- - -

10. Удосконалення

інформцаційно-

Надання  інформаційних,

консультаційних  послуг  суб’єктам

Постійно Міський  центр

зайнятості,  відділ

- - -
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консультаційної

підтримки  суб'єктів

малого  і  середнього

підприємництва

підприємництва,  допомога

підприємцям  у  складанні  бізнес  -

планів

економічного

розвитку  і  торгівлі

міської ради

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

- - -

Організація  проведення  ярмарків,

виставок  -  продажів  за  участю

суб’єктів  малого   і  середнього

підприємництва міста

Постійно Управління

агропромислового

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

- - -

Загальна  вартість

Програми

1485,0 695,0

Секретар міської ради           Т.Ю. Каракуц
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