
 
УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
__19.12.2018___                                                                                     №  ___465__ 

                                                                   м. Лиман 
 

Про попередній розгляд проекту рішення 

міської ради “Про виконання Програми 

розвитку малого і середнього 

підприємництва Лиманської об’єднаної 

територіальної громади за 2017 - 2018 

роки” 

  

 

Заслухавши  звіт про виконання Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва Лиманської об’єднаної територіальної громади 3а 2017 - 2018 роки, 

розроблений відповідно до Закону України “Про розвиток та державну підтримку 

малого і середнього підприємництва в Україні”, керуючись ст. 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести на розгляд міської ради проект рішення “ Про виконання Програми 

розвитку малого і середнього підприємництва Лиманської об’єднаної територіальної 

громади за 2017 - 2018 роки ”(додається). 

 

 

 

Міський голова                                                                                               П.Ф. Цимідан 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        ПРОЕКТ 

   

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

 
_________                                                                                       № _________ 

м. Лиман 
 

Про виконання Програми 

розвитку малого і 

середнього підприємництва 

Лиманської об’єднаної 

територіальної громади за 

2017 - 2018 роки 

 

Заслухавши  звіт про виконання Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва Лиманської об’єднаної територіальної громади 3а 2017 - 2018 роки, 

розроблений відповідно до Закону України “Про розвиток та державну підтримку 

малого і середнього підприємництва в Україні”, керуючись ст. 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

Звіт про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва 

Лиманської об’єднаної територіальної громади за 2017 - 2018 роки прийняти до уваги. 
 

    
  

 

 

 

Міський голова                       П.Ф. Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація 

про  виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва  

Лиманської об’єднаної територіальної громади 

на 2017-2018 рік 

 

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.  

 

Станом на 01.10.2018 року кількість середніх та малих підприємств Лиманської 

ОТГ 212 одиниць. Кількість фізичних осіб-підприємців 1280 (осіб). В цьому секторі 

зайнято 2376 осіб. 

 

Промисловість 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. 

  

В сільському господарстві працюють 94 підприємства,в тому числі  1 

акціонерне товариство, 74 фермерських господарства (три, з яких відкрилися в 2017-

2018 році), 17 товариств з обмеженою відповідальністю(одне відкрилося в 2018 році), 

2 приватних підприємства, якими  обробляється 34,3 тис. га ріллі. 
  

 В громаді збережена  та розширюється майже вся сфера малого та середнього 

бізнесу. Роздрібна торгівля представлена 308 підприємствами (256 магазинів) 

загальною торгівельною площею 16,8 тис. м2. Населення міста обслуговують 79 

підприємств ресторанного та 135 побутового господарства. 
  

Протягом 2017 - 2018 років:  
 

- відкриті нові магазини Гарант-1, Гарант-2, Урожай, Територія, М’ясний магазин, 

спортивний центр “Спарта”;  магазин жіночого і чоловічого одягу “Опіум”, 2 магазина 

фермерських продуктів “Яблунька”, магазин з продажу тканин “Дєва”, тощо. 

- за рахунок розширення будівельного магазину та складу будматеріалів, відкрито три 

магазина: кондитерських виробів та солодощів “Ваніль”, з продажу дитячіх товарів, 

продажу чаю та кави; 

- до нової збудованої будівлі переїхали магазин “Автолайн”, магазин будматеріалів 

“ВВС”; 

-  за рахунок прибудівлі приміщення розширився магазин господарських товарів 

“Наш дім”; 

- відновлено роботу: 

  магазину “Смачності” селищі Дробишеве;    продовольчих магазинів “Кооператор” та 

№ 50. 

- на вулиці Привокзальній м. Лиман встановлено 2 павільони з продажу шаверми та 

ковбасних виробів. 

- встановлено та працюють 5 Мафів з продажу хлібобулочних виробів. 

 

В сфері побутового обслуговування відкрито: 

 

-   4 перукарні “Тріумф” , “Експрес-”, ”Арт-студія”, ”Касандра”; 



- майстерню з ремонту та шиття одягу; 

-   2 пункти з надання послуг з шиномонтажу, ремонту дисків та обладнання.  

  

- Організована виїзна торгівля продовольчими та промисловими товарами в сільській 

місцевості. 

 

  За 2017-2018 роки створено 294 нових робочих місця. 

 

Розроблена спеціалізована база даних щодо наявності нежилих приміщень 

комунальної власності, які продаватимуться та здаватимуться в оренду. В 

довгострокову оренду підприємцям надано 8  приміщень площею 1025,6 м2. 

В стадії розробки знаходиться комплексна схема розміщення тимчасових 

споруд. 

 Стан розвитку малого бізнесу і підприємництва, а також інша інформація, що 

стосується суб’єктів підприємницької діяльності постійно висвітлюються на сторінках 

місцевої газети “Зоря” та на сайті міської ради. 

 

Організована робота відповідно до Закону України ” Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності”: 
- своєчасно розробляються та затверджуються плани діяльності міської ради та 

її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів; 
- проекти та рішення, аналізи регуляторного впливу, звіти про відстеження, звіт 

міського голви щодо здійснення державної регуляторної політики Лиманської міської 

ради та її виконавчого комітету, реєстри чинних регуляторних актів та інше 

публікувалося на сайті міської ради та в газеті “Зоря”. 
 

 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, з 

28 квітня 2017 р на базі центру 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, спеціалісти відділу економічного розвитку 

і торгівлі виконавчого комітету міської ради, державний реєстратор, економіст 

обліково - інформаційного центру та юрист Краматорського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. З початку створення даного 

простору 501 особа вже отримали консультації фахівців з питань організації та 

ведення підприємницької діяльності.В звітному періоді міським центром проведено 

171 інформаційних семінарів “Як розпочати свій бізнес” . 
 З метою самостійної зайнятості громадян, в центрі зайнятості діє 

консультаційний пункт з питань організації та впровадження підприємницької 

діяльності,спеціалістами якого з початку роботи надано 713 консультації. 

 6 особам, з числа зареєстрованих безробітних, надано одноразову виплату 

допомоги для зайняття підприємницькою діяльністю в сумі 155,0 тис.грн за рахунок 

коштів Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття. 
  



 Підприємці Лиманської ОТГ стали лауреатами щорічних регіональних 

конкурсів “Підприємець року у Донецькій області” в різноманітних номінаціях. 

Так, в 2017 році  лауреатами стали Зінковський О.В. в номінації “Підприємець року в 

сфері житлово-комунального господарства”, Синяк І.М. в номінації “Підприємець 

року в галузі тогівлі”, в 2018 році — Іванов Д.В. в номінації “Підриємець року в галузі 

інноваційної діяльності ”, Борисюк А.В. в номінації “Підприємець року в галузі 

торгівлі”. 

  
Відповідно до Регіональної програми розвитку малого і середнього 

підприємства в Донецькій області, з метою реалізації заходів щодо надання 

фінансової підтримки  суб’єктам малого та середнього підприємництва за участю 

обласного бюджету, представниками Лиманської ОТГ було подано на розгляд 

конкурсної комісії у 2017-2018 роках 35 бізнес-проектів , а саме: 

- 2 проекти щодо часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, 

наданими на реалізацію проектів; 

- 33 проекти щодо фінансової підтримки підприємництва. 

20 проектів стали переможцями конкурсних відборів   

- 2 проекти щодо часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами ; 

-18 проектів щодо фінансової підтримки, які відповідають наступним 

пріоритетним напрямам соціально-економічного розвитку громади: 

- виробництво та переробка сільськогосподарської продукції - 9; 

- модернізація, оновлення та придбання основних фондів -  4; 

- надання медичних послуг - 1; 

- виробництво продукціії з металу та металопрокату - 2; 

- надання  послуг — 2. 
  

 Проектами переможців передбачається створення 51 нових робочих місць. 

  
  На надання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва за участю 

обласного бюджету направлено 7294 тис.грн (4257,8 тис.грн з обласного бюджету та 

3036,2 тис.грн з бюджету ОТГ ). Станом на 01.10.2018 року створено 20 нових 

робочих місць. 
  

 Вироби  та продукція підприємців  були представлені протягом звітного періоду 

при проведенні ярмарок на території міста, області, під час проведення 

загальноміських культурно-спортивних заходів, свят сіл та селищ. Протягом  2017- 

2018 року проведено 102 ярмарки. 

 

Підвищення якості надання адміністративних послуг є одним з інструментів 

розвитку територіальної громади, підтримки малого та середнього підприємництва. 

 18 липня 2017 року у м. Лиман відкрито оновлений Центр надання 

адміністративних послуг (ЦНАП) згідно європейських стандартів обслуговування. 

Протягом 2017 -2018 років збільшено перелік послуг, що надаються з 105 до 

151, надано громадянам та суб'єктам господарювання 38334 послуги, у тому числі у 

2017 році - 15369 од., у 2018 році очікувано - 22965 послуги.  
 

 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.  

- підготовлено перелік інвестиційно-привабливих земельних ділянок, які 

можуть бути використані для розвитку малого та середнього підприємництва; 

- розроблено детальний план території по вул. Незалежності (15 га) 

- в стадії розробки комплексна схема розміщення тимчасових споруд. 

  

 Для реалізації приорітетних проектів на офіційному сайті розроблено 

Інвестиційний портал Лиманської ОТГ, де поширюється інформація про 

інвестиційний потенціал та економічні можливості громади, для інформування 

потенційних партнерів про перспективні інформаційні можливості, проекти та 

пропозиції, що пропонуються для реалізації на території  ОТГ, для висвітлювання 

переліку незадіяних виробничих приміщень та вільних земельних ділянок для 

реалізації інвестиційних проектів, як інструмент для залучення іноземних та 

вітчизняних інвестицій, а також комунікації влади, бізнесу, громади. 
 

 В допомогу суб’єктам малого і середнього підприємництва на сайті міської 
ради створені сторінки з розміщеною  корисною інформацією управліннь та 

відділів  міської ради та її виконавчого комітету, державних служб, яка постійно 

поновлюється: Регуляторна політика, Комунальна власність, ЦнаП, Центр зайнятості, 

Фінансова підтримка малого і середнього підприємництва, Містобудування і 

архітектура, Податкова, тощо. 

 

 

 

 

Начальник  

відділу економічного розвитку і торгівлі                                                 Н.П.Авдєєнко                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ПРОЕКТ 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

 
_________                                                                                       № _________ 

м. Лиман 
 

Про виконання Програми 

розвитку малого і 

середнього підприємництва 

Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 

2017 - 2018 роки 

 

Заслухавши  інформацію начальника відділу економічного розвитку і торгівлі  

Авдєєнко Н.П. про виконання Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2017 - 2018 роки, 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

Інформацію про виконання Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2017 - 2018 роки 

прийняти до уваги. 
 

    
  

 

 

 

Міський голова                       П.Ф. Цимідан 



 

 

 

 

 

 

 

          

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

 

                                                                                                                  №              _ 

                                                                   м. Лиман 

 

Про виконання Програми 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва 

Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 

2017 - 2018 роки 

 

У З Г О Д Ж Е Н О: 

 

Заступник міського голови  В.П. Фесенко 

 

Постійна комісія з питань планування,  

фінансів, бюджету, інвестиційної діяльності та 

регуляторної політики 

 

А.П.Коломацький 

Постійна комісія з питань підприємницької 

діяльності та сфери послуг, управління 

промисловістю , транспортом 

              

Л.І.Ткачук 



Фінансове управління Т.В. Пилипенко 
 

Відділ економічного розвитку і торгівлі 

 

Н.П. Авдєєнко 

Юридичний відділ І.О. Шуляченко 

 

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
_____________                                                                                     №  ___________ 

                                                                   м. Лиман 
 

Про попередній розгляд проекту рішення 

міської ради “Про виконання Програми 

розвитку малого і середнього 

підприємництва Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2017 - 2018 

роки” 

  

 

Заслухавши інформацію  начальника відділу економічного розвитку і торгівлі  

Авдєєнко Н.П. про виконання Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2017 - 2018 роки, 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести на розгляд міської ради проект рішення “ Про виконання Програми 

розвитку малого і середнього підприємництва Лиманської об’єднаної територіальної 

громади за 2017 - 2018 роки ”(додається). 

 

 

 

Міський голова                                                                                               П.Ф. Цимідан 

 



 

 

 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                   №________ 

   м. Лиман 

 

 Про попередній розгляд проекту рішення 

міської ради “ Про виконання Програми 

розвитку малого і середнього 

підприємництва Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2017 - 2018 

роки” 

 

 

 

 

У З Г О Д Ж Е Н О : 

 

Заступник міського голови   В. П. Фесенко 

Відділ економічного розвитку і 

торгівлі 

 Н. П. Авдєєнко 

Юридичний відділ 

  

 І. О. Шуляченко 

Відділ організаційної роботи та 

внутрішньої політики 

 

 К. Б. Короткова 

Загальний відділ 

 

 О. В. Донцова 

Керуючий справами  Р. О. Малий 

 



 

 

 

 


