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Про попередній розгляд проекту рішення 

міської ради “ Про  затвердження 

Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 - 2020 

роки” 

  
 

Заслухавши та обговоривши проект Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 - 2020 роки, 

розроблений відповідно до Закону України “Про розвиток та державну підтримку 

малого і середнього підприємництва в Україні”, керуючись п1.ч 2. ст. 52 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет 
  

 ВИРІШИВ: 

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

розвитку малого і середнього підприємництва Лиманської об'єднаної територіальної 

громади на 2019 - 2020 роки”, (додається). 
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1. Характеристика програми 

  

Програма розвитку малого і середнього підприємництва Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 - 2020 роки розроблена відділом економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету міської ради.  

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” (зі змінами); 

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

розвитку малого підприємництва в Україні”; 

- 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”. 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року “Про схвалення 

Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року”. 

-  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року “Деякі питання 

реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 

року” 

 

Лиманська об’єднана територіальна громада розташована на півночі Донецької 

області, межує  з Харківською та Луганської областями. Населення громади становить 42,6 

тис. осіб (станом на 01.10.2018 року), територія - 1209,75 км2. 

 

Основними галузями економіки міста є: 

- залізничний транспорт; 

- підприємства промисловості; 

- сільське господарство; 

-  мале та середнє підприємництво. 

 

Бюджетоутворюючими підприємствами об'єднаної громади є підприємства 

залізничного транспорту, а це 12 структурних підрозділів Регіональної філії ДП “Донецька 

залізниця”. 

 

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, 17 товариств з обмеженою відповідальністю, 2 

приватних підприємства, якими  обробляється 34,3 тис. га ріллі. 
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Наявність залізничного вузла, відсутність промислових підприємств зі 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 200 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. 

   

ХАРАКТЕРИСТИКА 
програми розвитку малого і середнього підприємництва 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки 

 

1. Загальна характеристика регіону: 

Площа території (км2) - 1209,75 
Кількість населення (тис. осіб) - 42,6 
Специфіка: 
- залізничний транспорт; 
- агропромисловий комплекс; 
- наявність рекреаційної бази. 

2. Головний розробник програми 
  

Співрозробники: 

Відділ економічного розвитку і торгівлі 

виконавчого комітету міської ради  
постійна депутатська комісія з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної політики; 
Постійна комісія з питань підприємницької 

діяльності та сфери послуг, управління 

промисловістю , транспортом; 

міський центр зайнятості; 
представники малого і середнього 

підприємництва та громадськості; 
відділи та управління міської ради та її 

виконавчого комітету. 

3. Мета Програми Створення належних умов для всебічного 

розвитку малого та середнього 

підприємництва, як складової соціального і 

економічного потенціалу  ;  
підвищення ролі МСП в структурній 

перебудові економіки об’єднаної 

територіальної громади. 
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4. Перелік пріоритетних завдань Програми вдосконалення нормативного регулювання 

підприємницької діяльності; 
забезпечення участі підприємців у здійснені 

державної регуляторної політики; 
спрощення умов для ведення бізнесу; 
забезпечення фінансової, ресурсної та 

інформаційної підтримки суб’єктів малого і 

середнього підприємництва; 
підвищення рівня соціальної 

відповідальності малого і середнього 

підприємництва; 
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   (од.) 212 224 

5.2. Чисельність працюючих у суб’єктів МСП 

(осіб) 
2376 2670 

5.3. Кількість фізичних осіб-підприємців 

(осіб) 
1280 1330 

5.4. Надходження до бюджетів від суб’єктів 

МСП (млн. грн.) 
* - очікувано станом на 01.01.2019 року 

29,5* 35,6 

6. Терміни і етапи реалізації Програми 2019 - 2020 роки 

7. Виконавці цільових проектів і 

підпрограм 
  

відділи та управління міської ради та її 

виконавчого комітет; 
міський центр зайнятості. 

8. Джерела фінансування Програми 
  
- бюджет ОТГ 

Всього,  
тис. грн. 

в тому числі: 

2019 2020 

2012,0 1005,0 1007,0 

Система організації контролю за 

виконанням Програми 
  
  

Координатором Програми є виконавчий 

комітет міської ради.  
Контроль за реалізацією Програми здійснює 

постійна депутатська комісія з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної політики; 

 комісія з питань підприємницької 

діяльності та сфери послуг, управління 

промисловістю , транспортом 

 представники громадськості, підприємці. 
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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 та органами місцевого 

самоврядування для створення більш ефективного регуляторного середовища; 
- сприяти досягненню необхідного рівня фінансово-кредитної підтримки сектору 

малого бізнесу; 
- забезпечити ресурсну підтримку суб’єктів підприємництва. 

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. 

 В громаді збережена  та розширюється майже вся сфера малого та середнього 
бізнесу. Протягом 2017 - 2018 років: відкриті нові магазини Гарант-1, Гарант-2, Урожай, 
Територія, М’ясний магазин, спортивний центр “Спарта”; 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”; відкрито 
магазин жіночого і чоловічого одягу “Опіум”, 2 магазина фермерських продуктів “Яблунька”, 
два пункти шиномонтажу; в селищі Дробишеве відновлено роботу магазину “Смачності”; 
після реконструкції   відновлено роботу   продовольчих магазинів “Кооператор” та № 50,  
відкрито  магазин з продажу тканин “Дєва”, тощо. 
 -  Встановлено та працюють 5 Мафів “Бахмут-хліб” . 
 - На вулиці Привокзальній м. Лиман встановлено 2 павільони з продажу шаверми та 
ковбасних виробів. 
 - В сфері побутового обслуговування відкрито за рахунок нового будівництва нову 
перукарню “Тріумф”, в арендованих приміщеннях відкрито 2 перукарні “Експрес- 
перукарня”,”Арт-студія”,”Касандра”, відкрито майстерню з ремонту та шиття одягу, відкрито 
2 пункти з надання послуг з шиномонтажу, ремонту дисків та обладнання.  
 - Разом з  селищними та сільськими старостами організована виїзна торгівля 
продовольчими та промисловими товарами в сільській місцевості. 

 
 Протягом 2019-2020 років планується : 

 
- Будівництво та введення в дію групи магазинів продовольчих та промислових товарів 

торгівельною площею до 450 кв.м, мийки з самообслуговування.  
- 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 місцевого бюджету об'єднаної громади становить 10,6 %.  
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Кількість підприємців-фізичних осіб станом на 01.10.2018 року складає 1223 особи. 

 

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. 

Станом на 01.10.2018 року створено 20 нових робочих місць. 
 

Динаміка 
кількості підприємців фізичних осіб, осіб 
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Очікувані доходи місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва  

29,5 млн. грн. (9 місяців 2018 року - 19,9 млн. грн.). 
  

 

Динаміка 
доходів місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва, млн. 

грн. 
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Сфера торгівлі представлена  308 підприємствами роздрібної торгівлі (256 магазинів) 

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

ресторанного та 135 побутового господарства. 

 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. 
 

В промисловості:  
 Виробництво 

- овочів консервованих натуральних  180 тонн (132,1 % до показника 9 місяців 2017 

року); 
-комбікормів  2740 тонн  (172,1 % до показника 9 місяців 2017); 
- хліб 5000 тонн (100,1% до  показника 9 місяців 2017); 
- борошно 5550 тонн (100,4% до показника 9 місяців 2017) 

 

В сільському господарстві: 
- на 35,5 % зменшилось виробництво яєць і склало 17,3 млн. штук; 
- реалізовано на забій худоби та птиці 124 тонни (на 14,7 % більше 2017 року); 
- поголів’я великої рогатої худоби зменшилось на 11,7 %, а свиней виросло на 28,8 % і 

склало відповідно 370 і 170 голів. 
- поголів’я птиці становить 150 тис. гол. (107,4% до минулого року). 
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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.  

 
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. 
Лиманщину називають легенями індустріального краю, бо на її території знаходиться 

40 тис. га. лісів, частина Національного природного парку «Святі гори», заповідник 

«Крейдяна флора», багато заказників, сотні озер і озерець, річка Сіверський Дінець, близько 

200 баз відпочинку і оздоровчих таборів, санаторій-профілакторій “Щуровський”, заповідник 

«Крейдова флора». 
Крейдова флора - єдина ділянка в Україні, де взяті під охорону природні бори з 

сосною крейдяною. Особливістю Крейдової флори є сильно пересічена місцевість і велика 

кількість крейдових схилів, розрізаних ярами, що спадають до Сіверського Дінця. Все це 

створює різноманітні умови для різних видів флори і фауни і формує надзвичайно яскраві 

краєвиди. Тут охороняються рослини, які зустрічаються тільки на крейдяних і ростуть разом 

із рослинами гірських, і . Заповідник функціонує тільки з природоохоронною та науково-

дослідною цілями, екскурсії не проводяться. 
Територія заповідника постраждала під час військових дій у 2014 році. 

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

об'єднаної громади. 
- На базі державного підприємства “Лиманське лісове господарство” створені дендро-

парки,  еколого-пізнавальні стежки в Ямпільському лісгоспі “Лісове намисто” та 

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. План 

створення Індустріального парку «Лиманський»  передбачає будівництво сучасного, 

високотехнологічного розвиненого господарського комплексу з ефективним управлінням 

технологічними процесами. 
Лиманська ОТГ стоїть перед викликом створення нової економічної платформи для 

свого подальшого розвитку, що вимагає активізації економічної діяльності суб’єктів 

господарювання. Головним завданням при цьому є подолання проблеми недостатньої 

кількості сучасних робочих місць із високим рівнем оплати праці. 
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Для організації роботи до бюджету об’єднаної громади у 2019 роках планується  

залучення інвестицій майже 483,6 млн. грн. Ці  кошти будуть направлені на розробку 

проектно-кошторисних документацій по інфраструктурним проектам, які реалізовуються за 

рахунок державної субвенції, державного фонду регіонального розвитку, обласного та 

місцевого бюджетів, міжнародних інвесторів та позабюджетних коштів. При цьому майже 25 

проектів - це вже на 2019 рік.  
  

SWOT - аналіз Лиманської об'єднаної територіальної громади 

Внутрішнє 
cередовище 

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 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: 
  

- 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” 

Зовнішнє Можливості Загрози 
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середовище - 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; 
- 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 та 

підприємництва в цілому. 

  
 

3. Мета програми 
  

Головною метою Програми на 2019 - 2020 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; 
-   стимулювання створення нових робочих місць, тощо. 
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                                                                                                                                                                                                                                                         Додаток 

          

                                           

                    Заходи Програми розвитку малого і середнього підприємництва  Лиманській об’єднаної територіальної громади 

   на 2019-2020 роки 
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№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 
Завдання 

Заходи 

Строк 

виконання 
Виконавці 

Джере 

ла 

фінансув

ання 

Вартість, 

тис.грн. 

2019 2020 

Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва 

1. 1. Підвищення 

рівня 

інформаційного 

забезпечення 

1) створення веб-сторінки з метою 

задоволення потреб суб’єктів 

малого і середнього 

підприємництва у доступі до 

якісної інформації, поданої в 

орієнтованому на споживача 

форматі, про стан провадження 

господарської діяльності на всіх 

етапах господарювання: 

-започаткування підприємницької 

діяльності; 

-отримання необхідних 

адміністративних послуг; -

залучення фінансування; 

-наявність програм підтримки 

малих і середніх підприємців, 

тощо. 

1) Створення  розділу на офіційному 

сайті Лиманської міської ради “Розвиток 

підприємницького середовища” з метою 

задоволення потреб суб’єктів малого і 

середнього підприємництва у доступі до 

якісної інформації, поданої в 

орієнтованому на споживача форматі, 

про стан провадження господарської 

діяльності на всіх етапах 

господарювання: 

2)Отримання необхідних 

адміністративних послуг;  

3)Постійне поповвнення інформацією 

про роботу ЦНАП на сайті міської ради, 

проведення моніторінгу  роботи ЦНАП 

 2019 - 

2020 

Відділи виконавчого 

комітету міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦНАП 

 

 

 

ЦНАП 

Не 

потребує 

фінансув

ання 
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2. 2. Забезпечення 

реалізації 

принципу 

“спочатку думай 

про мале” 

1)розробка та затвердження планів 

з підготовки проектів 

регуляторних актів,  

оприлюднення та обговорення, 

проведення якісного та повного  

аналізу регуляторного впливу, 

моніторінгу результативності, 

системне відстеження та 

оприлюднення звітів. 

2)при розробці регуляторних актів 

залучення широких 

підприємницьких кіл до активної 

участів їх розробці, проведення 

обов’язкових громадських слухань 

та публічних обговорень, 

консультацій. 

3) сприяння застосуванню 

розробниками проектів 

регуляторних актів он-лайн сервісу 

для підготовки рішення щодо 

проведення аналізу регуляторного 

впливу регуляторного акта та тесту 

малого підприємництва 

Забезпечити  проведення семінарів, 

круглих столів з метою навчання 

розробників проектів регуляторних актів 

з представниками регуляторної служби 

України 

2019 - 

2020 

Відділи  виконавчого 

комітету міської ради 

 

      

Популяризація підприємницької культури та розвиток підприємницьких навичок 

3. 1. Забезпечення 

розвитку та 

популяризація 

культури 

підприємництва 

популяризація підприємництва із 

залученням представників малого і 

середнього підприємництва, 

зокрема шляхом демонстрації 

успішних бізнес- проектів 

Організація та проведення семінарів, 

круглих столів, конкурсу “Людина року 

”в номінації “Підприємець року” з 

залученням представників малого і 

середнього підприємництва 

2019 - 

2020 

Відділи екомічного 

розвитку і торгівлі, 

організаційної роботи 

та внутрішньої 

політики, культури та 

туризму виконавчого 

комітету міської ради 

В межах 

коштори

су 

5,0 7,0 
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4. 2. Проведення на 

постійній основі 

Європейського 

тижня малого і 

середнього 

підприємництва в 

Україні 

проведення Європейського тижня 

малого і середнього 

підприємництва в Україні 

1)Постійне інформування підприємців 

про програми підтримки в ЄС 

 2019 - 

2020 

Відділ екомічного 

розвитку і торгівлі 

виконавчого комітету 

міської ради 

      

5. 3. Стимулювання 

до навчання 

протягом усього 

життя 

1) розроблення пропозицій щодо 

активізації співпраці між 

суб’єктами малого і середнього 

підприємництва та професійно-

технічними і вищими навчальними 

закладами з метою адаптації 

навчальних програм до потреб 

ринку праці, в тому числі шляхом 

проведення профорієнтаційних 

заходів 

1)Залучення представників бізнесу до 

профорінтаційних заходів міського 

центру зайнятості 

2)Організація професійного навчання чи 

підвищення кваліфікації, навчання 

основам ведення підприємницької 

діяльності 

 2019 - 

2020   

  

Лиманський міський 

центр зайнятості 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

6. 4. Підтримка 

підприємництва 

для окремих 

категорій 

населення 

(внутрішньо 

переміщені особи, 

звільнені у запас 

або відставку, 

молодь, старше 

покоління) 

популяризація підприємництва 

серед окремих категорій населення 

(внутрішньо переміщені особи, 

звільнені у запас або відставку, 

молодь, старше покоління) 

1)Надання методичної допомоги в 

написанні та оформленні проектів 

бізнес-планів; 

2)Популяризація підприємництва через 

проведення зустрічей  молоді з 

успішними представниками бізнесу 

3)Проведення тренінгів для цільових 

категорій населення з розвитку 

підприємництва у центрі 

”Консалтинговий простір” 

4)забезпечення функціонування 

Консалтингового простору, Центру 

розвитку підприємництва, в т.ч. 

використання онлайн-ресурсів 

 2019 - 

2020 

Лиманський міський 

центр зайнятості, 

відділ екомічного 

розвитку і торгівлі 

виконавчого комітету 

міської ради, 

управління освіти, 

молоді та 

спорту,управління 

соціального захисту 

населення  

  

  

Лиманський міський 

центр зайнятості 
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7. 5. Сприяння 

соціальній 

відповідальності 

малого і 

середнього 

підприємництва 

2) популяризація соціальної 

відповідальності суб’єктів 

підприємництва, в тому числі 

шляхом поширення відповідних 

бізнес-практик та реалізованих 

проектів соціальної корпоративної 

відповідальності на   місцевому 

рівні 

1)Сприяння укладенню колдоговорів на 

підприємствах малого і середнього 

підприємництва 

  

 2019 - 

2020 

Відділ екомічного 

розвитку і торгівлі, 

відділ з питань праці  

виконавчого комітету 

міської ради, 

управління 

соціального захисту 

населення міської 

ради 

      

Підсилення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу малого і середнього підприємництва 

8. 1. Забезпечення 

врахування 

регіональних 

особливостей 

малого і 

середнього 

підприємництва 

1) сприяння розробленню 

регіональних та місцевих 

стратегій, програм та проектів 

розвитку малого і середнього 

підприємництва та їх узгодження 

із стратегічними напрямами, 

зазначеними у Стратегії розвитку 

малого і середнього 

підприємництва в Україні на 

період до 2020 року, схваленій 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 24 травня 

2017 р. № 504 

1)Розроблення та обговорення цільових 

програм розвитку малого і середнього 

підприємництва 

  

 2019 - 

2020 

Виконавчий комітет 

міської ради 

      

9. 2. Модернізація 

існуючої 

інфраструктури 

підтримки малого і 

середнього 

підприємництва 

2) забезпечення під час 

розроблення та затвердження 

планів заходів на 2019—2020 роки 

з реалізації регіональних стратегій 

розвитку до 2020 року, врахування 

заходів, спрямованих на створення 

центрів підтримки підприємництва 

як складової частини 

інфраструктури  

1)Участь в роботі “Консалтингового 

простору” 

Лиманського міського центру зайнятості 

 2019 - 

2020 

Відділ екомічного 

розвитку і торгівлі 

виконавчого комітету 

міської ради 

      



 
17 

 

    3) проведення серед сільського 

населення, малих і середніх 

виробників сільськогосподарської 

продукції інформаційно - 

просвітницької роботи з 

популяризації розвитку 

сільськогосподарської кооперації 

1)Проведення інформаційних нарад та 

надання методичної допомоги в 

написанні та оформленні проектів 

бізнес-планів сільському населенню  

старостинських округів 

 2019 - 

2020 

Відділ 

агропромислового 

розвитку міської ради 

 

      

    4)забезпечення сприяння 

активізації та підтримці 

підприємницької ініціативи 

громадян, зміцненню державно-

приватного партнерства шляхом 

створення сприятливих  умов для 

реалізації бізнес-ідей та проектів 

1)Надання одноразової допомоги по 

безробіттю для зайняття 

підприємницькою діяльностю 

2019 — 6 осіб 

2020 — 7 осіб 

2)Передача міжбюджетних трансфертів 

на суми співфінансування заходів щодо 

підтримки 

суб’єктів малого підприємництва 

2019 - 

2020 

Лиманський міський 

центр зайнятості 

  

  

Виконавчий комітет  

міської ради 

в межах 

коштори

су 

  

  

  

  

  

  

  

1000  

  

  

  

  

  

  

  

1000 

    5) сприяння доступності послуг 

для суб’єктів малого і середнього 

підприємництва у сільській 

місцевості  

1) Сприяння доступності послуг для 

суб’єктів малого і середнього 

підприємництва у сільській місцевості 

 2019 - 

2020 

ЦНАП 

  

      

10. 3. Сприяння 

екологізації малого 

і середнього 

підприємництва 

1) підвищення поінформованості 

суб’єктів малого і середнього 

підприємництва про переваги 

екологізації підприємницької 

діяльності 

1)Інформування  суб’єктів малого і 

середнього підприємництва через сайт 

міської ради про системи екологічного 

підприємництва та екологічної 

сертифікації 

 2019 - 

2020 

Відділ екології та 

природних ресурсів  

виконавчого комітету 

міської ради 

      

  Всього           1005 1007 



ПРОЕКТ 

 

 

 

 

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

 

_________                                                                                       № _________ 

м. Лиман 
 

Про затвердження 

Програми розвитку малого 

і середнього 

підприємництва 

Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 

2019 - 2020 роки 

 

Заслухавши та обговоривши проект розвитку малого і середнього підприємництва 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 - 2020 роки, розроблений 

відповідно до Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні”, керуючись п.22 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити Програму розвитку малого і середнього підприємництва 

Лиманської об’єднаної територіальної громади  на 2019 - 2020 роки, далі Програма 

(додається). 

 2. Управлінням та відділам міської ради  та її виконавчого комітету забезпечити 

виконання Програми. 

 3. Рекомендувати суб’єктам підприємницької діяльності, керівникам підприємств 

малого і середнього підприємництва взяти активну участь в реалізації заходів Програми. 

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські 

комісії з питань планування, фінансів, бюджету, інвестиційної діяльності та регуляторної 

політики (Коломацький),  підприємницької діяльності та сфери послуг, управління 

промисловістю , транспортом (Ткачук) та заступника міського голови Фесенко В.П. 

 

 

 

 

 

Міський голова                           П.Ф. Цимідан 

 

 

 



 

 


