УКРАЇНА

СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 28.02.2018 № 8-XLI-7
м. Слов’янськ
Звіт про хід виконання у 2017 році
“Програми розвитку малого і середнього
підприємництва в м. Слов’янську
на 2017-2018 роки”

Заслухавши інформацію начальника відділу економіки Слов’янської
міської ради Ковальової О.Ф. про хід виконання “Програми розвитку малого і
середнього підприємництва в м. Слов’янську на 2017-2018 роки” у 2017 році,
затвердженої рішенням Слов’янської міської ради від 31.05.2017 № 7-ХХIV-7,
міська рада
ВИРІШУЄ:
1.
2.
3.

Звіт про хід виконання “Програми розвитку малого і середнього
підприємництва в м. Слов’янську на 2017-2018 роки” у 2017 році взяти до
відома (додається).
Відділу економіки Слов’янської міської ради (Ковальова) оприлюднити
дане рішення на офіційному сайті Слов’янської міської ради.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Шаульську В.В. та постійну комісію міської ради з питань економічної
політики,бізнесу, бюджету та фінансів (Адейкін).

Міський голова

В.М. Лях
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Додаток
до рішення міської ради
від 28.02.2018 № 8-XLI-7

Звіт про хід виконання “Програми розвитку малого і середнього
підприємництва в м. Слов’янську на 2017-2018 роки” у 2017 році
“Програма розвитку малого і середнього підприємництва в м. Слов’янську на 20172018 роки” (далі - Програма) затверджена рішенням Слов’янської міської ради
від 31.05.2017№ 7-ХХIV.
На 2017 рік були передбачені кошти на виконання заходів на суму 7,1 млн. грн. (1,0
млн- міський бюджет; 1,0 млн. - обласний бюджет; 5,1 млн. - інші джерела). Фактичні
витрати на реалізацію Програми склали 2,6 млн грн. або 36,6%.
Для забезпечення ефективного функціювання ЦНАПу було витрачено на систему
відеоспостереження 13,1 тис. грн.
Програмою передбачено впровадження надання фінансової підтримки виключно для
суб’єктів малого підприємництва на реалізацію проектів з максимальним розміром компенсації
на одного позичальника 500 тис.грн. на рік. Підтримка надавалась переможцям конкурсного
відбору на безоплатній та безповоротній основі за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів
(за умови обов’язкової участі у співфінансуванні проекту суб’єктом підприємництва).
Департаментом економіки облдержадміністрації в рамках конкурсного відбору проектів
суб’єктів малого та середнього підприємництва були проведені засідання конкурсної комісії з
відбору проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва Донецької області для
фінансової підтримки.
За результатами конкурсного відбору 5 підприємців міста стали переможцями та
отримали гранти.
Станом на 01.01.2017 (згідно статистичних даних) у місті налічувалось 720 суб’єктів
господарювання (підприємств). Кількість малих підприємств зменшилась у порівнянні з
попереднім роком на 9,7% (738 од.) у зв’язку з обмеженістю внутрішнього попиту та
наявність кризи збуту на внутрішньому ринку.
Загальна кількість зареєстрованих фізичних осіб — підприємців у 2017 році склала
5706 осіб. Питома вага надходжень у 2017 році від діяльності суб’єктів малого
підприємництва у доходній частині місцевих бюджетів склала 22%.
Центром надання адміністративних послуг протягом 2017 року надано 14655
адміністративних послуг.
За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття створено 4 нових робочих місця за рахунок
надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними
підприємницької діяльності.
На нові робочі місця, по яким здійснюватиметься компенсація роботодавців по
сплаті ЄСВ працевлаштовано 69 безробітних міста.
Проведено 5 засідань Координаційної ради з питань розвитку малого підприємництва
у м. Слов’янську на яких були розглянуті питання щодо розроблення нового механізму
надання фінансової підтримки малому підприємництву, про канадсько – український проект
підтримки торгівлі та інвестицій щодо участі українських підприємств малого і середнього
бізнесу в рамках Програми підтримки експорту в Канаду U CAN EXPORT у пріоритетних
секторах тощо.
26 травня 2017 року відбулось засідання Комітету по малому та середньому бізнесу
Донецької ТПП за участю представників місцевого самоврядування та підприємців міста
Слов’янська. Серед питань порядку денного розглядалося питання «Про необхідність
скасування постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 07.11.16 №1946 «Про затвердження Змін до
Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж» і
від 31.01.17 № 148 «Про встановлення питомої вартості нестандартного приєднання
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електроустановок до електричних мереж на 2017 рік».
З метою усунення негативного впливу Постанов Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, рішенням
Слов’янської міської ради від 31.05.2017 №4-ХХІV був прийнятий запит депутата
міської ради Савченко С.М. щодо неприпустимості їх застосування.
З метою підвищення іміджу суб’єктів господарювання міста було надано кандидатів
на участь у Дев’ятому регіональному конкурсі “Підприємець року Донецької області —
2017”. Переможцями конкурсу визнано 3 підприємця міста.
У черні місяці відбувся обласний конкурс «Молода людина року», підприємці
міста Слов’янська стали лауреатами в номінації «Молодий підприємець року».
За 2017 рік для потреб підприємницької діяльності передано в оренду 71 вільне
приміщення комунальної власності територіальних громад загальною площею 4118,03 кв. м.
З початку року 2 приміщення загальною площею 148,6 тис. кв. м. продано у власність.
Регуляторна діяльність міської ради та виконавчих органів спрямована на
вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних
відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами
господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних
регуляторних актів, забезпечення доступності, гласності та відкритості регуляторної
діяльності.
Відповідно до статті 7 Закону, згідно з пропозиціями структурних підрозділів
розроблено та затверджено плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів міської
ради, виконавчого комітету на 2017 рік.
З метою реалізації норм Закону здійснюються заходи з відстеження результативності
прийнятих власних регуляторних актів. За 2017 рік проведено 10 відстежень регуляторних
актів, прийнято 2 регуляторних акта.
На WEB-сайті міської ради постійно оновлюється інформація щодо плану роботи
міської ради та виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів, реєстр
чинних регуляторних актів та план відстежень результативності діючих регуляторних актів.
Станом на 01.01.2018 усього діючих 29 регуляторних актів.
Для реалізації інвестиційних проектів, які мають важливе значення для економіки
міста, з метою пошуку потенційних інвесторів на офіційному сайті постійно надається
інформація про міжнародні проекти і програми для розвитку підприємництва, ярмарки та
виставки, зокрема: «Програми ЄС, які працюють в Україні».
Так у вересні місяці в місті Києві відбулася виставка малих підприємств
Донецької і Луганської областей “Схід-Експо - 2017”, в які прийняли участь підприємці
міста, та отримали можливість пройти навчання у висококваліфікованих бізнестренерів, а під час панельних дискусій та презентацій учасники дізналися про історії
успіху в бізнесі і познайомилися з інноваційними технологіями.
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