
 

 

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 

затвердження Програми розвитку малого 

і середнього підприємництва Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 

2021 - 2022 роки” 

  

 

Розглянувши проєкт рішення міської ради “Про  затвердження Програми розвитку 

малого і середнього підприємництва Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 - 2022 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 

  

 ВИРІШИЛА: 

  

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

затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2022 роки”, (додається). 

          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Авдєєнко Н.П.  

 

 

Міськийголова         О.В.Журавльов 

 

 

 

 



 

 

ПРОЄКТ 

 

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 2021 — 2022 роки 

 

Заслухавши та обговоривши проєкт розвитку малого і середнього підприємництва 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 - 2022 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: 

 1. Затвердити Програму розвитку малого і середнього підприємництва 

Лиманської об’єднаної територіальної громади  на 2021 - 2022 роки, далі Програма 

(додається). 

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

виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 - 2022 роки. 

 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 постійну депутатську 

комісію з питань підприємницької діяльності та сфери послуг, управління 

промисловістю, транспортом (Перебийніс А.Л.)   та заступника міського голови 

Авдєєнко Н.П. 

 

 

 

 

 
Міський голова                                                                               О. В. Журавльов 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

 

Програма 

розвитку малого і середнього підприємництва 

Лиманської об’єднаної 

територіальної громади 

на 2021 — 2022 роки 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІСТ 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва  

 Лиманської об’єднаної територіальної громади  на 2021 - 2022 роки  

    
Стор. 

1. Характеристика Програми  
 

2. Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва 

Лиманської об’єднаної територіальної громади  

3. Мета програми  
 

4. Заходи Програми відповідно до пріоритетних завдань за 

напрямами підтримки малого і середнього підприємництва  

  

  

 Вступ 

  

   Програма розвитку малого і середнього підприємництва Лиманської об’єднаної 
територіальної громади на 2021- 2022 роки (далі – Програма) розроблена з метою 

створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, 

забезпечення його конкурентоспроможності та підвищення ролі у вирішенні 
завдань соціально-економічного розвитку Лиманської ОТГ, спрямування для цього 

дій органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва та громадських 

організацій, являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами 

реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, 

соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку 

підприємництва у громаді. 

Заходи Програми базуються на пропозиціях управлінь та відділів виконавчого 

комітету міської ради, загальної соціально-економічної ситуації і наявних матеріально-

технічних, трудових, сировинних ресурсів та фінансових можливостей суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

 

 

 

 



1. Характеристика програми 

 

Програма розвитку малого і середнього підприємництва Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 - 2022 роки розроблена відділом економічного розвитку 

і торгівлі виконавчого комітету міської ради відповідно до стратегічних пріоритетів 

розвитку Лиманської ОТГ. 

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” (із 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”; 

- Указу Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого 

розвитку України на період до 2030 року» та Національної доповіді «Цілі сталого 

розвитку: Україна»; 

-  ПОСТАНОВА  КМУ  від 05.08.2020 р. № 695 «Про затвердження 

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки» 

Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року, затвердженої 

розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 17 лютого 2020 року № 147/5-20; 

План заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Донецької області 

на період до 2027 року, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 лютого 2020 року № 147/5-

20. 

 

Роль малого і середнього підприємництва у житті суспільства полягає в тому, що 

воно є одним із провідних секторів ринкової економіки, визначає темпи економічного 

розвитку, структуру та якісну характеристику ВВП, здійснює структурну перебудову 

економіки, характеризується швидкою окупністю витрат, свободою ринкового вибору, 

забезпечує насичення ринку споживчими товарами та послугами повсякденного попиту, 

надає додаткові робочі місця, має високу мобільність, раціональність структури 

управління, формує новий соціальний прошарок підприємців-власників, сприяє 

реалізації інновацій, послабленню монополізму та розвитку конкуренції.  

Політика з підтримки розвитку малого і середнього підприємництва є одним із 

пріоритетних напрямів діяльності виконавчого комітету Лиманської міської ради. 

Потенціал позитивного впливу малого і середнього підприємництва на соціально-

економічні процеси розвитку Лиманської ОТГ не може використовуватися в повному 

обсязі до того часу, поки не будуть усунені негативні фактори, а також обґрунтовані 



шляхи та механізми поступального розвитку діяльності малих і середніх підприємств як 

важливого сектора економіки. З огляду на це все більшу значимість набуває діалог влади 

та бізнесу з прийняття спільних рішень щодо усунення проблемних питань, які 

перешкоджають веденню підприємницької діяльності.  

 

Головною метою Програми є підтримка розвитку малого і середнього 

підприємництва, стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів 

малого і середнього бізнесу, забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки 

підприємницької ініціативи громадян, створення нових робочих місць, збільшення 

дохідної частини  бюджету ОТГ. Підтримка суб’єктів малого і середнього 

підприємництва здійснюватиметься шляхом консолідації зусиль органів влади,  бізнесу, 

удосконалення регуляторного середовища міста, пошуку нових фінансових інструментів 

для розвитку бізнесу та залучення міжнародної донорської допомоги,  тощо.  

Досягнення мети Програми та виконання зазначених завдань буде здійснюватись 

шляхом реалізації системи заходів, сприямованих на розвиток малого і середнього 

підприємництва як важливого чинника розвитку Лиманської ОТГ. 

 

Лиманська об’єднана територіальна громада розташована на півночі Донецької 

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

41,0 тис. осіб (станом на 01.09.2020 року), територія - 1209,75 км
2

. 

Основними галузями економіки ОТГ є: 

- залізничний транспорт; 

- сільське господарство; 

- мале та середнє підприємництво. 

Бюджетоутворюючими підприємствами об'єднаної громади є підприємства 

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

залізниця” АТ “Укрзалізниця”. 

 

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 98 підприємств, в тому числі 1 акціонерне 

товариство, 78 фермерських господарств, 17 товариств з обмеженою відповідальністю, 2 

приватних підприємства, якими обробляється 35,1 тис. га ріллі. 

  

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 Лиманщини, як одного з центрів оздоровлення та реабілітації трудящих 

промислових підприємств Донбасу, де розташовано більше як 120 баз відпочинку, 



санаторій-профілакторій “Щурівський” Регіональної філії “Донецька залізниця” АТ 

“Укрзалізниця”. 

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 2021-2022 роки 

1. Загальна характеристика регіону: 

Площа території (км2) - 1209,75 

Кількість населення (тис. осіб) - 41,0 

Специфіка: 

- залізничний транспорт; 

- агропромисловий комплекс; 

- наявність рекреаційної бази. 

2. Головний розробник 

програми 
  

Співрозробники: 

Відділи та управління міської ради та її 

виконавчого комітету; 

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. 

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; 

підтримка розвитку, стимулювання інвестиційної 

та інноваційної активності суб’єктів малого і 

середнього бізнесу; 

забезпечення зайнятості населення шляхом 

підтримки підприємницької ініціативи громадян; 

створення нових робочих місць; 



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 (2020 очікувано) 

Прогнозні показники  

(прогноз 2021) 

5.1. Кількість діючих суб’єктів 

МСП   (од.) 

219 224 

5.2. Чисельність працюючих у 

суб’єктів МСП (осіб) 

4692 4750 

5.3. Кількість фізичних осіб-

підприємців (осіб) 

1264 1270 

5.4. Надходження до бюджетів від 

суб’єктів МСП (млн. грн.) 

* - очікувано станом на 

01.01.2021 року 

36,75* 39,5 

6. Терміни і етапи реалізації 
Програми 

2021 - 2022 роки 

7. Виконавці цільових проектів 

і підпрограм 
  

відділи та управління міської ради та її 

виконавчого комітету; 

міський центр зайнятості. 

8. Джерела фінансування 

Програми 
  

- бюджет ОТГ 

Всього,  

тис. грн. 

в тому числі: 

2021 2022 

1000,0 500,0 500,0 

Система організації контролю 

за виконанням Програми 
  

  

Координатором Програми є виконавчий комітет 

міської ради.  

Контроль за реалізацією Програми здійснюють 

постійні депутатські комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної 

політики;  

 з питань підприємницької 

діяльності та сфери послуг, управління 



промисловістю, транспортом, 

підприємці, 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. 

Завдання Програми: 

 Забезпечення ефективної реалізації державної регуляторної політики. 

 Запровадження діалогу між місцевою владою та представниками бізнесу, 

встановлення системи зворотного зв’язку. 

 Вдосконалення колективно - договірного регулювання соціально-трудових 

відносин.  Здійснення фінансової підтримки малого і середнього підприємництва 

та безробітних громадян. 

      Матеріально-технічна підтримка суб’єктів господарювання. 

     Інформаційна підтримка суб’єктів підприємництва та створення позитивного 

іміджу. 

  Підвищення рівня знань суб’єктів підприємницької діяльності. 

     Підготовка кваліфікованих кадрів для сфери підприємництва. 

     Навчання незайнятого населення основам підприємницької діяльності. 

 Створення нових робочих місць, підтримка підприємців-початківців. 

Забезпечення постійної співпраці між бізнесом та органами місцевого 

самоврядування для створення більш ефективного регуляторного середовища 

 

2.1. Стан і аналіз малого і середнього підприємництва  

Станом на 01.10.2020 року малий та середній бізнес представлений 1690 діючими 

суб’єктами підприємницької діяльності, з них: 

• середніх підприємств – 219 од. 

• малих підприємств – 12 од. 

• мікропідприємства — 195 од. 

• СПД – фізичних осіб (платники податків) – 1264 од.  

Державними реєстраторами надаються адміністративні послуги у сфері реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. За 9 місяців 2020 р. реєстраторами  

зареєстровано 9 юридичних  та 152 фізичні особи підприємця; припинено: 2 юридичні  

та 136 фізичних особи -підприємця. 

 У малому і середньому бізнесі за результатами 9 місяців  2020 року було зайнято 

4692 особи. 

 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. 

Лиманська ОТГ має розвинену мережу роздрібної торгівлі,  ресторанного 

господарства та побутового обслуговування, 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: 

- 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 1210,5м
2
. 

- 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. 

 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). На ринку “Центральний”  

продовжуються ремонтні роботи.  

 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  відкрито 2 дитячих розважальних центри “Кенгуру” та “Family”.  

 Відкрито відділення Нової Пошти та Делівері. 

 Організована виїзна торгівля продовольчими та промисловими товарами в 

старостинських округах. 

 Виробництво протягом 2020 року: 

В промисловості:  
- овочів консервованих натуральних 227 тонн; 

-комбікормів  2500 тонн; 

- хліба 5000 тонн;  

- борошна 5150 тонн. 

В сільському господарстві: 
- виробництво яєць  10,9 млн. штук; 

- реалізовано на забій худоби та птиці 142 тонни; 

- виробництво молока 758 тон; 

- поголів’я птиці становить 54 тис. гол. 

- ріллі в обробітку 35,1 тис.га 

 Протягом 2021-2022 років планується: 

 Будівництво та введення в дію групи магазинів продовольчих та промислових 

товарів торговельною площею до 480 кв.м.  

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 %.  

 В громаді здійснюється організаційна робота щодо проведення постійно діючих 

ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, до яких 

залучаються суб’єкти малого і середнього підприємництва. Особлива увага приділяється 

проведенню передсвяткових ярмарків та ярмарків вихідного дня.  



Cуб’єкти підприємництва залучаються до участі у місцевих, регіональних  

виставково-конгресних заходах, зокрема: 

онлайн бізнес-виставці «Схід-Експо» (м. Київ, жовтень 2020 року), яка 

проводиться за підтримки Програми ООН з відновлення та розбудови миру. 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. Підприємці  Радченко Н.О. 

“Олександрівський садовий центр”  та Кузьменко О.С. “Кузнецький двір” мали 

можливість   презентувати свої досягнення. 

Щороку, традиційно, підприємці  Лиманської ОТГ приймають участь у 

регіональних конкурсах «Підприємець року Донецької області». Троє підприємців 

(Катасонова Я.В.; Кузьменко О.В.; Радченко Н.М.)  стали фіналістами у 2 номінаціях та  

нагороджені дипломами та статуетками.  

 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-м таким проектам конкурсною 

комісією  прийнято рішення щодо повернення коштів фінансової підтримки.  

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

2021 році. 

Загалом суб’єктами підприємництва при реалізації  проєктів було створено 40 

нових  робочих місць.  

 Аналіз стану розвитку малого і середнього підприємництва свідчить про наявність 

проблем, що стримують розвиток даного сектору економіки та не дозволяють в повній 

мірі розкрити його потенціал. 

Серед таких слід зазначити наступні: 

• відсутність дешевих фінансово-кредитних ресурсів для бізнесу, фінансової 

підтримки підприємництва; 



• малий бізнес зорієнтований переважно на діяльність у сфері торгівлі та 

громадського харчування; 

• обмеженість ресурсів землі, нерухомості і майна для розвитку бізнесу; 

• недостатній рівень освіти підприємців з питань сучасних методів та форм 

організації господарювання, неефективний менеджмент; 

• дефіцит кваліфікованих кадрів. 

Таким чином, аналіз основних чинників діяльності та розвитку малого і середнього 

підприємництва дає можливість визначити комплексний характер та взаємопов’язаність 

зазначених проблем передбачає узгодження в рамках єдиної Програми комплексу заходів 

за напрямками, пріоритетними завданнями, виконавцями та ресурсами. 
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За 

період з 2016 року доходи місцевого бюджету зросли з 25,5 до 36,8 млн.грн. 
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 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, 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 Донейцькій 

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. 

Підвищення якості надання адміністративних послуг є одним з інструментів 

розвитку територіальної громади, підтримки малого та середнього підприємництва. 

Пріоритетним напрямком  розвитку є розбудова рекреаційної зони, надання 

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

виробничих потужностей, де будуть для створені нових робочі місця. 

Лиманщину називають легенями індустріального краю, бо на її території 

знаходиться 27,2 тис. га. лісів, частина Національного природного парку «Святі гори», 

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

Дінець, близько 120 баз відпочинку і оздоровчих таборів, санаторій-профілакторій 

“Щуровський”, заповідник «Крейдова флора». 

 

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, більша частина не працюює. 

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

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

об'єднаної громади. Саме в Луці акумулюються усі туристичні плани Лиманської ОТГ, 

проходять важливі зустрічі з партнерами, обговорення планів,  аналізується та 

використовується досвід інших громад та організацій, тримається постійний зв’язок з 

іншими регіонами. А, головне, саме тут народилась ідея створення унікального інтернет-

ресурсу «Туристична Лиманщина».  

- На базі державного підприємства “Лиманське лісове господарство” створені 

дендро-парки, еколого-пізнавальна стежка в Ямпільському лісгоспі “Лісове намисто”.  

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

та Святогірська дало б можливості для розвитку туризму та відпочинку, інвестиційної 

привабливості регіону.  

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.  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. 

Для організації роботи до бюджету об’єднаної громади у 2021 році планується 

залучення інвестицій майже 74 млн. грн. Ці кошти будуть направлені на виконання робіт 

по інфраструктурним проектам, які реалізовуються за рахунок  державного фонду 

регіонального розвитку. При цьому 4 проекти - це вже на 2021рік.  

 

SWOT - аналіз Лиманської об'єднаної територіальної громади 

Внутрішнє 

cередовище 
Позитивний вплив 

(сильні сторони) 

Негативний вплив 

(слабкі сторони) 

Відповідно до реформи 

децентралізації: 

  

- створено (у 2015 році) 

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 

- зменшення пасажирообігу та 

вантажообігу залізничними 

підприємствами. 

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 

-переміщення бази трудових 

ресурсів з окупованих територій 

для здійснення підприємницької 

діяльності; 

- наявність вільних трудових 

ресурсів, у тому числі ВПО; 

- висока вартість та обмеженість 

довгострокових кредитних ресурсів; 

- зростання цін на енергоносії; 

- відсутність статусу курорту 

“місцевого значення” 

- відтік кваліфікованої робочої сили; 

- складність залучення значних 

інвестицій; 

- близькість зони проведення ООС, 

що стримує розвиток бізнесу; 

- нестабільна демографічна 

ситуація; 

- недостатній рівень освіти 

підприємців з питань сучасних 

методів та форм організації 

господарювання (невміння 

використовувати сучасні підходи до 

управління бізнесом, його ризиками;  

- дефіцит кваліфікованих кадрів. 

Зовнішнє 

середовище 
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; 

- залучення міжнародної 

фінансової, технічної та 

гуманітарної допомоги з метою 

економічної, соціальної та 

екологічної реабілітації громади 

- державна підтримка щодо 

покращення інфраструктури для 

бізнесу та підтримка малого та 

середнього бізнесу; 

- надання професійної допомоги 

бізнесу у залученні інвестицій; 

- зниження % за кредити.  

- продовження на території області 

воєнних дій; 

- повільні темпи прийняття 

нормативно-правової бази на 

державному рівні для впровадження 

реформ децентралізації на місцевому 

рівні; 

- 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. 

- нестабільність національної валюти 

та інфляція; 

- погіршення загальної економічної 

ситуації в країні; 

- подальше підвищення цін на 

енергоносії; 

- високі процентні ставки при 

отриманні кредитів; 

- застарілі засоби виробництва. 

 



 Організація управління та контролю за ходом виконання Програми 
 Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом якісного 

виконання заходів усіма виконавцями, ефективної взаємодії з питань розвитку малого і 

середнього підприємництва органів влади, громадських об'єднань, суб’єктів 

підприємницької діяльності. Програма може протягом року коригуватися. 

Щороку підсумки виконання Програми надаються на розгляд сесії Лиманської 

міської ради. 

Узагальнена інформація оприлюднюється на офіційному сайті міської ради.  

 

Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності 

Результатами реалізації Програми є подальший розвиток малого і середнього 

підприємництва, використання його потенційних можливостей, перетворення його на 

дієвий механізм розв'язання економічних і соціальних проблем Лиманської ОТГ, 

вирішення проблем безробіття та насичення ринку товарами та послугами. 

 

Заступник міського голови      Н.П. Авдєєнко 

 

 



 

 

 Програма розвитку малого і середнього підприємництва Лиманської ОТГ на 2021-2022 роки 
 

№ 
з/п 

Пріоритетні завдання  Зміст заходів з виконання пріоритетного завдання Строк 

виконан

ня 

Виконавці Джерела 

фінансування  
Вартість, 

тис.грн 
Очікувані результати від 

виконання заходів 

2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Підвищення рівня 

інформаційного 

забезпечення 

1)Створення розділу на сайті 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 

Постійне поповнення інформації про роботу ЦНАПу  на 

сайті міської ради. 

2021 - 

2022 

Відділи 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

 

 

ЦНАП 

 

ЦНАП 

Не потре 

бує фінан 

суван 

ня 

  Підвищення рівня 

обізнаності та правової 

грамотності суб’єктів 

підприємницької 

діяльності 

2 Здійснення 

державної 

регуляторної 

політики 

Забезпечення дотримання вимог Закону України “Про 

засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності ” при підготовці та прийнятті 

проектів регуляторних актів 

2021 - 

2022 

 Не потре 

бує фінансу 

вання 

  Дотримання вимог 

чинного законодавства в 

сфері регуляторної 

політики 

 Проведення моніторингу ефективності впливу 

регуляторних актів на соціально-економічний розвиток , 

підготовка звітів про їх результативність 

2021 - 

2022 

Управління та 

відділи міської 

ради та 

виконавчого 

комітету 

Не потребує 

фінансу 

вання 

  Дотримання вимог 

чинного законодавства в 

сфері регуляторної 

політики 

 Забезпечення оприлюднення проектів регуляторних актів 

на сайті міської ради, в засобах масової інформації та 

проведення обов’язкових громадських публічних слухань 

та обговорень, залучення суб’єктів малого і середнього 

підприємництва 

2021 - 

2022 

Управління та 

відділи міської 

ради та 

виконавчого 

комітету 

Не потребує 

фінансу 

вання 

  Дотримання вимог 

чинного законодавства в 

сфері регуляторної 

політики 

3 Популяризація 

підприємницької 

культури та 

Організація та проведення семінарів, круглих столів, 

конкурсу “Людина року ”в номінації “Підприємець року” 

з залученням представників малого і середнього 

2021 - 

2022 

Відділи 

економіч 

ного розвитку і 

   Вирішення проблемних 

питань, популяризація 

підприємництва, 

підвищення рівня 



 

 

розвиток 

підприємницьких 

навичок 

підприємництва. 

Демонстрація успішних бізнес-проектів, обмін досвідом 

реалізації кращих проектів-переможців, які отримали 

фінансову допомогу 

торгівлі, 

організаційної 

роботи та 

внутрішньої 

політики 

обізнаності та правової 

грамотності суб’єктів 

підприємницької 

діяльності, висвітлення 

та популяризація 

досягнень суб’єктів 

малого і середнього 

бізнесу 

 Участь у міських, обласних,  національних інвестиційних 

виставках, форумах, виставках-ярмарках, тощо 
2021 - 

2022 

Виконавчий 

комітет 

    

4 Забезпечення 

інформаційної 

підтримки суб'єктів 

малого і середнього 

підприємництва 

Організація професійного навчання чи підвищення 

кваліфікації, навчання основам ведення підприємницької 

діяльності 

Проведення роз'яснювальної роботи щодо застосування 

норм податкового законодавства суб’єктами 

підприємництва шляхом прийняття участі у проведенні 

семінарів, «круглих столів», за участю представників 

місцевої влади,  державної влади. 

2021 - 

2022 

Міський центр 

зайнятості 

 

Лиманська 

ДПІ 

(за згодою) 

Відділ 

економічного  

розвитку і 

торгівлі 

   Підвищення рівня 

обізнаності та правової 

грамотності суб’єктів 

підприємницької 

діяльності 

  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)Проведення семінарів і майстер-класів для бажаючих 

розпочати власну справу, у т.ч. для демобілізованих із 

зони АТО та ВПО 

2021 - 

2022 

Міський центр 

зайнятості, 

відділ 

економічного 

розвитку  і  

торгівлі, 

управління 

освіти, молоді 

та спорту, 

управління 

соціального 

захисту 

населення  

   Підвищення рівня 

обізнаності та правової 

грамотності суб’єктів 

підприємницької 

діяльності 

 Забезпечення 1)Надання одноразової допомоги по безробіттю для 2021 - Міський центр    Розвиток малого і 



 

 

сприяння 

активізації та 

підтримці 

підприємницької 

ініціативи 

громадян, 

зміцненню 

державно-

приватного 

партнерства 

шляхом створення 

сприятливих умов 

для реалізації 

бізнес-ідей та 

проектів 

організації підприємницької діяльності 5 безробітним. 

2)Передача міжбюджетних трансфертів на суми 

співфінансування заходів щодо підтримки суб’єктів 

малого підприємництва 

3)Надання компенсації витрат 16-ти роботодавцям на 

оплату праці за працевлаштування на умовах строкових 

трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа 

ВПО  

4) Створення 28 нових робочих місць, в т.ч. шляхом 

виплати компенсації роботодавцю в розмірі єдиного 

внеску на загальнообов’язкове страхування за 

відповідальну особу. 

2022 зайнятості 

Виконавчий 

комітет  

міської ради 

* 

 

500,0 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

500,0 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

середнього 

підприємництва. 

Створення нових 

робочих місць. 

Збільшення надходжень 

до місцевого бюджету  

 Налагодження 

співпраці з 

банківськими та 

небанківськими 

фінансовими 

установами для 

спрощення 

системи 

кредитування та 

мікрокредитуванн

я суб’єктів малого 

та середнього 

бізнесу,  

Створення на сайті міської  
ради розділу щодо наявних програм кредитування для

суб’єктів малого та середнього бізнесу 

2021 - 

2022 

Відділ 

економіч 

ного розвитку  

і  торгівлі 

   Розвиток малого і 

середнього 

підприємництва. 

Створення нових 

робочих місць. 

 Використання 

можливостей 

проекту програми 

Данської ради у 

справах біженців 

для підтримки 

суб’єктів малого і 

середнього 

підприємництва 

Проведення заходів інформаційного характеру щодо 

проекту Програми спрямованого на підтримку ВПО та 

місцевих жителів у стабілізації їх життя, досягненні 

довгострокових рішень шляхом працевлаштування, 

самозайнятості та отриманні доходів 

 2021 - 

2022 
Відділ 

економіч 

ного розвитку  

і  торгівлі 

   Сприяння участі 

суб’єктів малого і 

середнього 

підприємництва у 

проекті 
Програми Данської Ради 

у справах біженців 



 

 

 


