
 

 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
___19.02.2020___                                                                                     №  ____73_______ 
                                                                   м. Лиман 
 

Про попередній розгляд  та схвалення 

проекту рішення міської ради “Про 

виконання Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 

2019 — 2020 роки” за 2019 рік 

  

 

Заслухавши інформацію про виконання Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 — 2020 роки 

за 2019 рік, розроблений відповідно до Закону України “Про розвиток та державну 

підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, керуючись п 1, ч 2. ст. 52 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ: 

1. Схвалити та внести на розгляд міської ради проект рішення міської ради “Про 

виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 — 2020 роки за 2019 рік“ 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Фесенко В.П. 

 

 

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 

2019 — 2020 роки за 2019 

рік 

 

Заслухавши інформацію про виконання Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 — 2020 роки 

за 2019 рік, 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: 

 

1. Інформацію про виконання Програми розвитку малого і середнього 

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

2019 рік прийняти до відома. 

 

 
    
  

 

 

 

Міський голова                       П.Ф. Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 



 Інформація 

про  виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва  

Лиманської об’єднаної територіальної громади 

на 2019-2020 роки за 2019 рік. 

 

Програма розвитку малого і середнього підприємництва Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 - 2020 роки затверджена рішенням Лиманської міської 

ради від 20.12.2018 року № 7/58-2738. 
 

Станом на 01.01.2020 року кількість суб’єктів малого і середнього 

підприємництва Лиманської ОТГ складає 1655 одиниць, в тому числі середніх та 

малих підприємств 221 один., фізичних осіб-підприємців 1248. В цьому секторі 

зайнято 3277 працівників. 

 

Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності за 2019 рік 

становить 250 фізичних та 23 юридичні особи. 

 

Доходи бюджету Лиманської ОТГ від діяльності суб’єктів підприємництва за 

2019 рік склали 33,1 млн.грн., в тому числі 19,8 млн.грн одержано від сплати єдиного 

податку з підприємницької діяльності. 
 

Промисловість представлена 7 підприємствами, якими вироблено: 

- хліба та хлібобулочних виробів — 5159 т; 

- борошна — 5390 т; 

- кормів готових для сільгосптварин — 2914 т; 

- овочів консервованих натуральних — 208 т; 

- будівельних сумішів — 28,8 тис.т; 

- виробів з бетону — 38,2 тис.т; 

- піску будівельного — 61,4 тис.куб.м. 

Протягом січня - грудня 2019 року обсяг реалізованої промислової продукції у 

відпускних цінах підприємств збільшився відносно минулорічного показника на 9% і 

склав 268,6 млн.грн. 
 

Сільське господарство міста представлено 98 підприємствами, якими 

обробляється 34,3 тис. га ріллі. Зібрано 77,4 тис.тонн зернових та 32,5 тис.тонн 

соняшника. Отримана одна з найбільших врожайність в області, яка відповідно склала 

39,1 та 24,7 ц/га зернових та соняшника. 
  

 Сфера торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування 

налічує 542 приватних підприємства, в тому числі: 

  - 324 торгівлі 

  -79 ресторанного господарства   

  - 139 побутового обслуговування  

У 2019 році відкрито : 

  - 12 промислових та продовольчих магазинів  

  - 5 підприємств швидкого приготування їжі 

  - дитячий розважальний центр, 

  - третє відділення Нової Пошти,  

  - 2 станції технічного обслуговування,  

  - 2 аптеки, тощо. 



 За звітний період Центром надання адміністративних послуг надано 27,3 тис.   

послуг, в тому числі суб’єктам підприємницької діяльності 3623 послуги. 

 

В міському центрі зайнятості на постійній основі надається методична 

допомога, інформаційна підтримка розвитку бізнесу. В “Консалтинговому просторі” 

та “Центрі розвитку підприємництва” проводяться семінари, надаються консультації 

для осіб, які бажають започаткувати свій бізнес і для тих, хто вже організував свій 

бізнес та бажає його в подальшому розвивати та вдосконалювати. 

Протягом 2019 року : 

надано за рахунок коштів фонду загально-обов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття 

- одноразову допомогу по безробіттю для організації власної підприємницької 

діяльності 4 особам на загальну суму 200,4 тис.грн 

- 15 суб’єктами господарювання отримано компенсацію фактичних витрат у 

розмірі єдиного внеску в сумі 301,0 тис.грн. за створення 27 нових робочих місць для 

працевлаштування безробітних 

- 9 роботодавцям компенсовані витрати на оплату праці за 9 працевлаштованих 

безробітних з числа ВПО у сумі 513,7 тис.грн. 

 

В Донецькій області реалізовується програма щодо надання фінансової 

підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва. 

Протягом 2017-2019 року обласною конкурсною комісією визначено 

переможцями 20 проектів по Лиманській ОТГ: 

- 2 проекта в сільському господарстві отримали частково відшкодування 

відсоткових ставок за кредитами в сумі 976,8 тис.грн. 

18 проектів отримали фінансову підтримку в сумі 6,9 млн.грн., в тому числі 4.0 

млн.грн — кошти обласного бюджету та 2,9 млн.грн. - кошти бюджету Лиманської 

ОТГ. 

В результаті реалізації проектів: 

- придбано 3 одиниці основних засобів 

- збудовано 2 теплиці з полікарбонату для вирощування овочів, квітів та зелені  

- модернізовані та розширені виробництва вівчарської ферми та бджільництва  

- створено цех з виробництва м’ясних напівфабрикатів та виробів з тіста, дві 

міні-птахоферми з виробництва м’яса бройлерів та інкубаційного яйця курей-несучок 

м’ясних порід   

- розширено два виробництва металевих дверей та виробів з металопрокату, 

надання ветеринарних послуг для домашніх тварин  

- відкрито пункт з обслуговування та ремонту автошин та дисків  

- проводиться інтернет в сільській місцевості  

Створено 41 нове робоче місце, до бюджетів всіх рівнів сплачено 968,3 тис.грн. 

податків. 

Станом на 1 січня 2020 року 8 проектів рішенням обласної конкурсної комісії  

визнані як реалізовані. 

 По 7 проектах — переможцях конкурсних відборів 2018 року строк реалізації 

закінчується у 2021 році при умові повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. 

 2 проекта визнані проблемними та прийняте рішення обласною конкурсною 

комісією про повернення коштів.  

Проводилась та продовжується робота щодо здійснення моніторингу етапів 

реалізації проектів. Інформація про хід виконання щоквартально розміщується на 

сайті міської ради, розділ “Економіка” - Проект “Надання фінансової підтримки”. 



 Вироби  та продукція підприємців  були представлені протягом звітного періоду 

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

святкових, культурно-спортивних та інших заходів, до яких залучаються суб’єкти 

малого і середнього підприємництва. 
  

 До участі у Одинадцятому регіональному конкурсі “Підприємець року у 

Донецькій області — 2019” залучено 3-х представників підприємництва за різними 

номінаціями. Підприємці Лиманської ОТГ були лауреатами щорічних регіональних 

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

2019 році переможцем стала  Катасонова Я.В. в номінації “Підприємець року в галузі 

тогівлі”. 

 

Протягом звітного періоду в громаді проводилась робота з реалізації державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності, з метою недопущення 

прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення 

втручання у діяльність суб’єктів господарювання, забезпечення дотримання 

процедури підготовки регуляторних актів, тощо. 

Своєчасно розробляються, затверджуються та оприлюднюються плани 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів міської ради та її виконавчого 

комітету. Згідно графіку проводиться відстеження результативності прийнятих 

регуляторних актів. 

Інформація про здійснення регуляторної діяльності розміщена на сайті міської 

ради “Прозора влада” - “Регуляторна політика”. Крім того Постановою Кабінету 

Міністрів України від 21.10.2015 №835 «Про затвердження Положення про набори 

даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» визначено, що 

підлягають оприлюдненню плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів  

і переліки регуляторних актів. 

Проведена робота з підготовки  переліків та  на сайті data.gov.ua розміщені: 

-план підготовки регуляторних актів – 22.03.2019 року, який оновлено 

22.11.2019 року. 

 - переліки регуляторних актів – 07.05.2019 року. 
  

 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 інвестиційно-привабливої земельної ділянки, 

площею 15 га, з визначенням функціональних зон за видами використання : 

-  мережевий супермаркет; 

- комплекс сервісу і торгівлі для малого бізнесу 

- зона автодорожнього сервісу (шиномонтаж, мийка, магазин автозапчастин); 

- паркова зона з центром дитячої творчості; 

- автостоянка для великовантажних автомобілів та місць відпочинку водіїв(мотель, 

пункт швидкого харчування); 

• комплексна схема розміщення тимчасових споруд, яка на даний час 



уточнюється; 

•  спеціалізована база даних щодо наявності нежитлових приміщень 

комунальної власності, які продаватимуться або здаватимуться в оренду. В 

довгострокову оренду підприємцям надано 16 приміщень площею 1222,5 м
2
. 

 

На офіційному сайті за посиланням http://invest.krliman.gov.ua/uk/projects 

продовжується робота щодо наповнення окремого розділу -  Інвестиційний портал 

Лиманської ОТГ, де розміщено 41 інформаційні публікації про актуальні грантові 

програми, можливості, події для бізнесу. 

23 грудня 2019 року відбулась презентація Інвестиційного паспорту Лиманської 

ОТГ — адаптована база даних, яка, з одного боку, дає можливість керівництву 

громади чітко визначити пріоритети розвитку та можливі шляхи їх досягнення, а з 

іншого — є підказкою для потенційного інвестора: куди, на яких умовах і з якою 

віддачею він може вкласти вільні кошти та інтерактивного панорамного контента, 

який дозволить підвищити цінність інформації не тільки шляхом нестандартного 

дизайну і просунутого способу піднесення матеріалу, але також створити кардинально 

нові формати інформування аудиторії. 

 

 

Начальник відділу 

економічного розвитку і торгівлі                                                                  Н.П.Авдєєнко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


