
Протокол засідання Координаційної ради

з питань розвитку підприємництва 

у м. Слов’янську  № 2

29.06.2021                                                                                                                   м. Слов’янськ 

14-00                                                                                                                                    ZOOM

Присутні:

Лях Вадим Михайлович - міський голова, голова Координаційної ради 

Касьянова Оксана Василівна - завідуючий сектору регуляторної політики та 
розвитку підприємництва, секретар ради 

Члени ради:

Баринов В'ячеслав Миколайович - фізична особа -підприємець (за узгодженням);

Дьомін Владислав Валерійович - фізична особа -підприємець (за узгодженням);

Жулій Анатолій Миколайович -директор  ТОВ  ПКФ  «ЛАНС-сервис»  (за
узгодженням);

Золотарьова Світлана Анатоліївна

 

-заступник  начальника  фінансово-економічного
відділу  Слов’янського  об'єднаного  управління
Пенсійного  фонду України в Донецькій області  

Кушнарьов Сергій Миколайович -директор ТОВ «СДС-СХІД" (за узгодженням);

Колодій Ігор Володимирович -начальник Слов'янської ДПІ ГУ ДПС у Донецькій
області

Міщенко Андрій Миколайович -голова  Громадської  спілки  "Кластер  "Керамічний
край"  з  центром  у  м.  Слов'янську"  (за
узгодженням);

Разживін Віктор Миколайович -фізична особа-підприємець (за узгодженням);

Некрасова Оксана Василівна -заступник  начальника відділу активної підтримки
безробітних  Слов’янського  міського  центру
зайнятості (за узгодженням);

Скорописова Людмила Іванівна -фізична особа-підприємець (за узгодженням);

Сміренський  Віктор Вікторович -начальник  управління  економічного  та
інвестиційного розвитку Слов'янської міської ради

 



На засіданні Координаційної ради були присутні:

Крот Дмитро Миколайович — керуючий “Східної регіональної дирекції  АБ “Укргазбанк”;

Литвинова Олена Данилівна — начальник відділу використання земельних ресурсів 
Слов'янської міської ради;

Махніборода Олексій — координатор ПРООН у Донецькій області

Нечитайло Артем Анатолійович — начальник відділу мікрокредитування Донецького АТ 
“Ощадбанку”

Саржевська Олена Миколаївна -  фізична особа-підприємець 

Бахова Вікторія Іванівна — фізична особа- підприємець   

Кожелупенко  Едуард  Борисович  —  головний  редактор  інтернет  видання  “Діловий
Слов'янськ” 

Порядок денний

1. Про грантові проекти для бізнесу 

 (доповідач – Махніборода Олексій – координатор ПРООН у Донецькій області)

 (доповідач  – Шевельов  Андрій  –  спеціаліст  по  інвестиціям  малого  та   середнього  бізнесу
проєкту USAID Україна);

2. Інформація банків громади про доступні кредити для підприємців та підприємств 

(доповідач-  Крот  Дмитро  Миколайович  –  керуючий  «Східної  регіональної  дирекції  АБ
«Укргазбанк»

доповідач  –Нечитайло  Артем  Анатолійович  –  начальник  відділу  мікрокредитування
Донецького АТ «Ощадбанку»)

3.  Про  розгляд  проблемних  питань,  які  виникають  у  суб’єктів  господарювання  в  частині
сплати земельного податку з урахуванням ЗУ «Про курорти» (доповідач – Литвинова Олена
Данилівна – начальник відділу використання земельних ресурсів)

4. Туристичні маршрути Слов’янська – як туристичний потенціал громади (доповідач – ФОП
Саржевська Олена Миколаївна) 

5. Щодо проведення ярмарково-виставкових заходів  для підприємців громади (доповідач – 
Сміренський Віктор Вікторович – начальник управління економічного та інвестиційного 
розвитку) 

З  першого питання   слухали:
Махнібороду Олексія — (координатора програми  ПРООН у Донецькій області), який

розповів  про  Програму  відновлення  та  розбудови  миру,яку  реалізують  чотири  агентства
ООН. Більш  детально  зупинився на  грантовій програмі для малого та середнього бізнесу,
яка в подальшому буде трансформована (наразі триває розробка даного документу) та буде
сфокусована на більш крупнішому бізнесі; будуть надаватися гранти для бізнес — об'єднань
(кластери,бізнес-асоціації,  недержавні  організації,  які  будуть  провайдерами  для  малого
бізнесу). В цьому  році   будуть проведені  тренінги: з основ підприємництва; діджеталізації
щодо виходу малого та середнього бізнесу   на онлайн ринки; а також буде розпочатий набір
в академію краудфандингу, та проведено виставку “Схід - Експо”.    

Коротко  розповів  про  результати  минулих  конкурсів,  в  яких  слов'янські  підприємці
отримали 67 грантів на загальну суму понад 11 млн. грн за такими напрямками, як: кераміка,
виробництво та переробка харчових продуктів, текстильне виробництво тощо). Зазначив, що
Слов'янськ є одним із лідерів з півночі Донецької області серед активності підприємців  по
результатами отриманих грантів.



Шевельова Андрія – (спеціаліста по інвестиціям малого та середнього бізнесу проєкту
USAID Україна), який розповів про два механізми підтримки малого та середнього бізнесу:
перший це — грантова підтримка;другий — підтримка шляхом надання бізнес-консультацій. 

Надав     роз'яснення  щодо  видачі  грантів,  а  саме  ,  який  це  грант  і  яка  його  буде
подальша  результативність.   Пояснив, що діяльність Проєкту USAID зосереджена на трьох
компонентах:
1. Інтеграція: розвиток можливостей вразливих верств населення для покращення 
економічної ситуації та розвитку мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП);
2. Розвиток: допомога ММСП у впровадженні інновацій, залученні інвестицій та виході на 
нові ринки;
3. Досягнення успіху: робота з коаліціями та лідерами регіону для формулювання бачення 
майбутнього та запровадження сучасної економіки, що сприяє розвитку малого та середнього
бізнесу.

Інформував  членів  Координаційної  ради  щодо  діючих  грантових  заявок  в  рамках
програми  грантів  «Посилення  та  трансформація  економіки  Cхідної  України  (Донецька,
Луганська області та Приазов’я). 

З другого питання слухали: 

Крота  Дмитра  Миколайовича  -   керуючого  «Східної  регіональної  дирекції  АБ
«Укргазбанк»,  який  розповів  про  доступні  кредити  для  малого  та  середнього
підприємництва.  Це  кредити  в  межах  програми  фінансової  державної  підтримки  суб'єктів
мікро-  та  малого  підприємництва  “Доступні  кредити  5-7-9%”  на  поповнення  оборотного
капіталу та інвестиційні кредити на придбання транспорту, техніки, обладнання, будівництво.

Кредити  для  поповнення  оборотного  капіталу  можуть    отримати  фізичні  особи-
підприємці та юридичні особи з терміном ведення діяльності від 12 місяців на суму від 100
тис  грн  без  застави,   та  до  1,5  млн  грн  із  заставою.  По  інвестиційним  кредитам  суми
ідентичні, як і для поповнення оборотних коштів.

Також, надаються малі та мікрокредити, овердрафти без застави для суб'єктів малого
підприємництва нас суму до 200тис грн.   

Окрім,  держаної програми “Доступні кредити 5-7-9%” можна також отримати кредит
на придбання траспортну для сільгосптехніки, обладнання з компенсацією від ЄБРР. 

Нечитайло  Артема  Анатолійовича –  начальника  відділу  мікрокредитування
Донецького  АТ  «Ощадбанку»,  який   розповів,що  з  липня  місяця  стартує  декілька  нових
кредитних програм, які будуть направлені на розвиток малого і середнього підприємництва.
Одна  з  них  має  відношення  до  відкриття  ринку     землі  (надання  кредитних  коштів  на
придбання  землі)   ,  також  кредити,  як  допоможуть  в  поповнені  оборотних  коштів.  Зміни
відбудуться  і  в  кредитній  програмі:     “Доступні  кредити  5-7-9%”  (з  липня  місяця
представники малого та середнього бізнесу можуть взяти кредит без застави на суму до 3,0
млн.  грн.),  а  також  запускається  кредитна  програма  з  ЄБРР,  яка  буде  допомагати
підприємствам  компенсувати  частину  “тіла”  кредиту.  Також,  акцентував  увагу  на
антикризових  кредитах  (виплата  заробітної  плати,  поповнення  обігових  коштів,  сплата
податків, оренди) для підприємців без застави до 3,0 млн.грн з 0% ставкою.

З третього питання слухали:

Литвинову Олену Данилівну — начальника відділу використання земельних ресурсів
Слов'янської міської ради, розповіла, що  19.04.2011 № 3245-VI Верховною Радою України
було  прийнято  Закон  України  “Про  оголошення  природних  територій  міста  Слов'янська
Донецької  області  курортом  державного  значення"  До  курортів  державного  значення



належать  природні  території,  що  мають  особливо  цінні  та  унікальні  природні  ресурси,
загалом  це  накладає  на   підприємців  громади  і  мешканців  міста  певні  навантаження.  При
сплаті земельного податку громада користується Податковим Кодексом України, нормативно-
грощова  оцінка землі була введена у місті в 2014 році і склала 132,10 грн. Акцентувала увагу,
що  при  аналізі  сусідніх  громад  базова  оцінка  коливається  від  137,0  грн  до  205,  0  грн.  

Зазначила,  що  нормативно-оцінка  землі  відповідно  до  Закону  України  «Про  оцінку
земель»  проводитися з періодичністю не рідше ніж один раз на    5-7 років і в майбутньому
вона   буде  переглянута  в  бік  збільшення.  Громада  зверталася  до  Міністерства  захисту
довкілля  та  природних  ресурсів  України  і  до  Держгеокадастру  з  питанням,  визначення
коефіцієнту  курорту   лише  на  території  курорту,  але  отримали  відповідь,  що  коефіцієнт
курорту входить в розрахунок базової ціни і на нього ніяким чином не можна вплинути.      

З четвертого питання слухали:

Саржевську  Олену  Миколаївну  —  фізичну  особу-підприємця,  яка  розповіла  про
туристичні  маршрути  Слов’янська.  Це  авторські  маршрути,  які  були  розроблені  та
протестовані туристами, а саме:

- “Слов'янськ - керамічний”  (демонстрація виробництва кераміки, майстер-класи з роботою
глини тощо);

- “Слов'янськ - купецький” (пішохідна екскурсія, яка розповідає про історію міста її видатних
мешканцях,  пам'ятках  архітектури;  наприкінці  екскурсії  туристам  надається  можливість
взяти участь у костюмованому шоу);

-  “Гора  Карачун”  (екскурсія  розповідає  про  історію  заселення   міста  з  лицарями
-вершниками);

- “Життя у солоних озер” (Bird – watching , спостереження за життям птахів в  їх природному
середовищі існування) та інші цікаві екскурсії.

З п'ятого  питання слухали:

Сміренського  Віктора  Вікторовича  —  начальника  управління  економічного  та
інвестиційного розвитку, який запропонував членам Координаційної ради  надіслати  перелік
щодо проведення ярмарково-виставкових заходів  для підприємців громади на їх електронні
адреси. 

По питанням порядку денного інформацію прийняти до відома. 

Міський голова, голова ради                                                                           В.М. Лях

Секретар ради                                                                                                 О.В. Касьянова 


