
 
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

_____________                                                                                     №  ___________ 

                                                                   м. Лиман 
 

Про попередній розгляд та схвалення 
проєкту рішення міської ради “Про 

виконання Програми розвитку малого і 
середнього підприємництва Лиманської 
об’єднаної територіальної громади за 
2019 - 2020 роки»  

  

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови Авдєєнко Н.П. про виконання 
Програми розвитку малого і середнього підприємництва Лиманської об’єднаної 
територіальної громади за 2019 - 2020 роки, керуючись ст. 52 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні” міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

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

виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва Лиманської 
об’єднаної територіальної громади за 2019 - 2020 роки» (додається). 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Авдєєнко Н.П.  

 

 

 

Міський голова                                                                                              О. В. Журавльов 

 

 

 

 

 



      

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 2019 — 2020 роки  

 

Заслухавши інформацію про виконання Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 — 2020 роки за 
2020 рік, розробленої 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 за 2019 - 2020 роки 

прийняти до відома. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань підприємницької діяльності та сфери послуг, управління 
промисловістю, транспортом (Перебийніс)   та заступника міського голови Авдєєнко Н.П 

 
    
  

 

 

 

Міський голова                       О.В. Журавльов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація 
про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва  

Лиманської об’єднаної територіальної громади 

за 2019-2020 роки 

 

Рішенням Лиманської міської ради від 20.12.2018 року № 7/58-2738 затверджена 
Програма розвитку малого і середнього підприємництва Лиманської об’єднаної 
територіальної громади на 2019 - 2020 роки.  

Станом на 01.10.2020 року кількість суб’єктів малого і середнього 

підприємництва Лиманської ОТГ складає 1690 одиниць, в тому числі середніх та малих 

підприємств 231 одиниця, фізичних осіб-підприємців 1264 (осіб). В цьому секторі 
зайнято 4692 особи. 

  За 10 місяців 2020 р. реєстраторами  зареєстровано 9 юридичних  та 152 фізичні 
особи підприємця; припинено: 2 юридичні  та 136 фізичних осіб -підприємців. 
 

 Лиманська ОТГ має розвинену мережу роздрібної торгівлі та ресторанного 

господарства, де в основному задіяні суб’єкти малого бізнесу, що дає змогу в повному 
обсязі забезпечувати населення продовольчими та непродовольчими товарами та 
послугами. 

Станом на 01.10.2020 року торгова мережа представлена: 
- магазинів - 334 одиниці ( в т.ч. 3 супермаркетів); 
- підприємств оптової торгівлі - 2 одиниці; 
- підприємств ресторанного господарства - 79 одиниць; 
- підприємств побутового обслуговування - 140 одиниць. 
У Лиманській ОТГ функціонує 2 ринки.  

Розроблено: 

- спеціалізовану базу даних щодо наявності нежилих приміщень комунальної 
власності, які продаватимуться та здаватимуться в оренду. В довгострокову оренду 
підприємцям надано 15  приміщень площею 1210,5 м2

. 

- комплексну схему розміщення тимчасових споруд. 

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

стосується суб’єктів підприємницької діяльності постійно висвітлюються на сайті 
міської ради. 

 Виробництво 

В промисловості:  

- овочів консервованих натуральних 227 тонн; 

- комбікормів 2500 тонн; 

- хліба 5000 тонн; 

- борошна 5150 тонн. 

 В сільському господарстві: 

- виробництво яєць  склало 10,9 млн. штук; 

- реалізовано на забій худоби та птиці 142 тонни; 

- виробництво молока склало 758 тонн. 



  

 Протягом 2019 - 2020 років відкрито:  
- новий торговельний комплекс “Гулівер”, який налічує 6 промислових, 2 продуктових 

магазина; 
- торговельний комплекс “Доміно”, який налічує 5 промислових магазинів та кафетерій; 

- торговельний комплекс ”Компас” з сіткою відділів з продажу продовольчих, 

промислових товарів, надання побутових послуг, які на даний час здаються в оренду. 
- 2 сімейних  пекарні; 
- 2 аптеки “Добрі ліки”; 

- магазин автомобільних запчастин “Самодєлкін”; 

- магазин будівельних та господарських товарів “Максимус”. 

 Магазини збудовані за сучасними технологіями та дизайном. 

 Проведено ремонт ринку “Південний” та “Центральний” (м’ясний, молочний 

павільйони, торговельні ряди з продажу фруктів та овочів).  
 По вулиці Пушкіна, Оборони облаштовано торговельні ряди для продажу 
сільгосппродукції власного виробництва. 
 Проведено ремонт та реконструкцію магазину “Макс - Маркет”, розширення, 
реконструкцію магазину “1000” та переведено на систему самообслуговування покупців. 
 Сфера ресторанного господарства збільшилася за рахунок відкриття кафе 
швидкого проготування іжі “Проглот”, піцерій “Доктор Хангер” та “ALKAPONE”. 

 Сфера побутового обслуговування поповнилася 2 -ма СТО: “Форсаж” та СТО з 

установлення газобалонного обладнання.  

 Для дітей відкрилося 2 дитячих розважальних центри “Кенгуру”  та “Family”. 

 Відкриті відділення Нової Пошти та Делівері. 
 Організована виїзна торгівля продовольчими та промисловими товарами в 

старостинських округах. 

 

 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 Лиманської ДПІ ГУ 

ДПС у Донецькій області, 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 1503 

особи  отримали консультації фахівців з питань організації та ведення підприємницької 
діяльності, центром проведено 150 групових заходів за участю 1372 безробітних. 

З метою самостійної зайнятості громадян, в центрі зайнятості діє консультаційний пункт 
з питань організації та впровадження підприємницької діяльності. 



 5 особам, з числа зареєстрованих безробітних,  за 2019-2020 роки надано 

одноразову виплату допомоги для зайняття підприємницькою діяльністю в сумі 240,78 

тис. грн за рахунок коштів Фонду загально-обов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття. 
 25 особам роботодавцям виплачено компенсацію фактичних витрат єдиного 

внеску на загальнообов’язкове страхування за створення нових робочих місць в сумі 
112,71 тис. грн та 6-ти особам - компенсацію на оплату праці за працевлаштування 
безробітних з числа ВПО в сумі 103,80 тис. грн. 

 3 червня постановою № 453 було прийнято порядок надання допомоги по 

частковому безробіттю на час карантину, встановленого  Кабінетом Міністрів України з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19,  

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Така допомога надається ФОП, в тому числі 
які не мають найманих працівників, але є застрахованими особами (тобто сплачували 

ЄСВ). 

 За 9 місяців 2020 року 359 підприємцям Лиманської ОТГ виплачено допомогу по 

частковому безробіттю на період карантину   в сумі близько 3,8 млн. грн. 

 В період карантину, встановленого Постановою Кабінету Міністрів України від 

11.03.2020 року №211 щодо запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  

від 22.04.2020 року №329, призначено та виплачено  допомогу 82 підприємцям на 98 

дітей в загальній сумі 644,2 тис. грн. 

Підвищення якості надання адміністративних послуг є одним з інструментів 

розвитку територіальної громади, підтримки малого та середнього підприємництва. 

Протягом 2019 -2020 років збільшено перелік послуг, що надаються з 105 до 199. 

Підприємці Лиманської ОТГ стали лауреатами щорічних регіональних конкурсів 

“Підприємець року у Донецькій області” в різноманітних номінаціях. Так, в 2019 році  

лауреатом стала  Катасонова Я. В. в номінації “Підприємець року в галузі торгівлі”, в  

2020 році — Кузьменко О. В.; Радченко Н. М. - в номінації “Кращий УКРАЇНСЬКИЙ 

ДОНЕЦЬКИЙ КУРКУЛЬ ”. 

Cуб’єкти підприємництва залучаються до участі у місцевих, регіональних  

виставково-конгресних заходах, зокрема: 

прийняли участь в онлайн бізнес-виставці «Схід-Експо» (м. Київ, жовтень 2020 року), 
яка проводиться за підтримки Програми ООН з відновлення та розбудови миру. 
Підприємці  Радченко Н. О. “Олександрівський садовий центр”  та Кузьменко О. С. 

“Кузнецький двір” мали можливість   презентувати свої досягнення. На вебсайтах «Схід-

Експо» та «Дія.Бізнес»  розміщені профілі всіх учасників. У кожному профілі  містится 
коротка інформація про підприємця, фотоматеріали, а також коротка відео-презентація 
підприємницької діяльності.   

 Відповідно до Регіональної програми розвитку малого і середнього 

підприємства в Донецькій області, з метою реалізації заходів щодо надання фінансової 
підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва за участю обласного бюджету, 
представники Лиманської ОТГ у 2017-2019 роках одержали перемогу 18 бізнес-
проектах: 



- виробництво та переробка сільськогосподарської продукції - 9; 

- модернізація, оновлення та придбання основних фондів - 4; 

- надання медичних послуг - 1; 

- виробництво продукції з металу та металопрокату - 2; 

- надання  послуг — 2. 

Важливо зазначити, що завдяки отриманій фінансовій підтримці 8 суб’єктів 

малого підприємництва - переможців конкурсних відборів вже повністю реалізували свої 

бізнес-проєкти. Ними забезпечено цільове використання бюджетних коштів та власного 

внеску, організовано виробництво, надаються послуги.  

Проте, не всі переможці конкурсних відборів змогли реалізувати свої проєкти 

відповідно до бізнес-планів, забезпечити співфінансування витрат, створити нові робочі 
місця з працевлаштуванням найманих осіб. По 2-х таких проектах конкурсною комісією  

прийнято рішення щодо повернення коштів фінансової підтримки.  

Продовжується реалізація 7-ми проектів, термін виконання яких закінчується у 
2021 році. 

В 2020 році конкурсні відбори не проводилися. 

Загалом суб’єктами підприємництва при реалізації  проєктів було створено  40 

робочих місць.  

   Загальна сума фінансової підтримки по проектам -  6,9 млн. грн, сума 

співфінансування з бюджету ОТГ склала  2,9 млн. грн. 

 Регуляторна діяльність та підтримка підприємництва 
 Відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності”  до 15 грудня кожного року Лиманською міською радою 

та її виконавчим комітетом затверджується  план регуляторної діяльності на наступний 

рік та оприлюднюється в визначений Законом спосіб. 

 Враховуючи пункт 13 розділу I Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 

20.09.2019 № 132-IX, прийнято рішення міської ради «Про скасування рішення 
Краснолиманської міської ради від 17.05.2012р № 6/15-1402  “Про пайову участь 
замовника у розвитку інфраструктури міста Красний Лиман”». 

  Інформація щодо здійснення державної регуляторної політики розміщена на 
офіційному сайті міської ради в розділі «Регуляторна політика» за посиланням 

http://krliman.gov.ua/uk/page/regulyatorna-politika. 

 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835 «Про 

затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 
відкритих даних» на сайті data.gov.ua оприлюднені плани діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів і переліки регуляторних актів. 
В результаті проведеної роботи на території Лиманської ОТГ діють 9 

регуляторних актів:  2 рішення виконавчого комітету та  7 рішень міської ради. 

 



 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; 

 

 Для реалізації приорітетних проектів на офіційному сайті за посиланням  

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 вільних виробничих приміщень та  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 управлінь 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. 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                                 Н.П.Авдєєнко 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


