Інформація щодо виконання “Програми розвитку малого і середнього підприємництва
в м. Слов'янську на 2019-2020 роки” у 2019 році
Протягом 2019 року
політика розвитку підприємництва на місцевому рівні
здійснювалася відповідно до Програми розвитку малого і середнього підприємництва в
м. Слов'янську на 2019-2020 роки, яка була затверджена рішенням Слов'янської міської ради
від 20.02.2019 № 31-LX-7.
За даними Слов'янсько -Лиманського управління ДПС у Донецькій області протягом
січня-листопада 2019 року у місті зареєстровано 885 суб'єктів підприємницької діяльності у
т.ч.
- 100 юридичних осіб;
-785 фізичних осіб-підприємців.
В галузевій структурі створених підприємств малого бізнесу головне місце займає
торгівельна сфера (оптова та неспеціалізована торгівля-29% від кількості створених).
Кількість створених нових робочих місць протягом січня — листопада 2019 року —
1348 одиниць, у т.ч.:
- 450 юридичними особами;
- 898 фізичними особами.
Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб'єктів малого підприємництва склали
126,3 млн.
У 2019 році в місті розвивалась сфера нових напрямків роботи малих підприємств,
так ПрАТ “Інтерагролайн”, яких збудовано на місці колишнього комбікормового заводу
підприємство, та займається переробкою соняшника в олію, а відходів від насіння в пілети
для твердопаливних котлів; ТОВ “Славенергопром” створено сучасну електромеханічну
лабораторію для стандартних випробувань високовольтної продукції; ФОП Підченко
Денисом відкрито новий напрямок в поліграфії (УФ-друк), ПП “Валенсія” придбано
глазуровану машину для покриття кондитерських виробів та тістечок шоколадом.
Відкриваються пекарні, супер-маркети, готелі. Відкрито 6 підприємств роздрібної
торгівлі, 3 магазини продовольчих товарі, автомийки, майстерні, перукарні.
Реалізація принципу “Спочатку думай про мале”
З метою підвищення рівня інформаційного забезпечення для підприємців міста на
офіційному сайті міської ради створено сторінку “Малий бізнес” з переліком програм
підтримки підприємців, інституцій, що забезпечують підтримку підприємництва та
корисними сервісами щодо актуальних грантів та конкурсів. Нещодавно створено перелік
фінансово-кредитних установ, з пропозиціями програм щодо кредитування у сфері малого
бізнесу.
Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» згідно з пропозиціями структурних підрозділів розроблено та
затверджено плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів міської ради,
виконавчого комітету на 2019 рік.
Станом на 01.01.2020 прийнято 2 регуляторних акти:
“Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів міським електротранспортом
(тролейбус)"
З метою врегулювання правовідносин, які виникають в процесі розміщення відкритих
майданчиків для харчування на території м. Слов'янськ, визначення процедури отримання
паспорту відкритого майданчика для харчування, забезпечення благоустрою міста, захисту
прав громадян та суб'єктів господарювання на території громади, був прийнятий
регуляторний акт “Порядок розміщення відкритих майданчиків для харчуваннябіля
стаціонарних закладів ресторанногогосподарства на території м. Слов'янськ".

На офіційному сайті та на веб-порталі відкритих даних data.gov.ua розміщено перелік
чинних регуляторних актів та плани роботи з підготовки проектів регуляторних актів.
З метою сприяння застосуванню розробниками проектів регуляторних актів онлайн
сервісу (М-тест — калькулятор) відбулося навчання для розробників проектів регуляторних
актів. В рамах навчання розглядались практичні питання підготовки проектів регуляторних
актів, особливості прийняття рішень про встановлення місцевих податків та зборів,
відповідальності за порушення вимог Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності».
Популяризація підприємництва
З метою підвищення діалогу між владою та бізнесом протягом 2019 року проводилися
Координаційні ради, “круглі столи”, робочих зустрічей, робочих нарад. Станом на 01.01.2020
року проведено:
Координаційних рад — 5 од.
робочих зустрічей -3 од.
робочих нарад — 7 од.
“круглих столів” - 2 од.
Для популяризації підприємництва та створення позитивного іміджу підприємці
міста беруть участь у регіональних та міжрегіональних конкурсах.
Так, у 2019 році переможцями конкурсів стали 6 підприємців міста, які отримали
дипломи переможців та лауреатів.
На базі Центральної бібліотеки им. Петренка створені тематичні полички бізнеслітератури; своїм позитивним досвідом у сфері підприємництва у електронному виданні
“Бізнес-Схід” підприємці міста діляться своїм досвідом.
Слов'янському міськими центром зайнятості створена “Бізнес школа молодого
підприємця “Профі”. За 2019 рік проведено 7 виїзних занять з школярами та студентами
міста.
На базі комунального закладу “Слов'янський краєзнавчий музей” створена музейна
експозиція: “Business Слов'янська - розвиток економіки”. На стендах та вітринах експозиції
представлена продукція підприємств та підприємців міста у т.ч.: ПП “Істочник”, ТОВ
"Керамічні маси Донбасу", АТ "Зевс Кераміка", ПП "Петр" , ФОП Мирошниченко Тетяна
Вікторівна, ПП СБ «Титан», ПРАТ "Бетонмаш", ТОВ “Славенергопром”, РЦ “TALER”.
Професійне навчання основам підприємницької діяльності
З метою підготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів у сфері
підприємництва спочатку року проведено 11 тренінгів та семінарів.
В ході тренінгів підприємці міста навчалися, як розпочати, відновити або розширити
свій бізнес; створити бізнес-план; були ознайомлені з перспективними сферами ділової
активності; здобули навички необхідні для доступу до грантів і кредитів, що надаються
різними фінансовими установами та програмами технічної допомоги в цільових регіонах.
За результатами навчання підприємці міста отримали сертифікати.
Залучення малого та середнього бізнесу до участі у грантових програмах
З метою фінансово - кредитної підтримки та створенню нових робочих місць, велось
постійне інформування суб'єктів господарювання.
Отримані гранти від міжнародних організацій 21 суб’єкт господарювання в рамках
програми ООН з відновлення миру на загальну суму 3,3 млн. грн. (на модернізацію
паливних печей, на виробництво молочної продукції, текстильного виробництва, хлібобулочних виробів); 2 фізичні особи - підприємця в рамках проекту “Зміцнення
самозабезпечення переміщених осіб та громад, що постраждали від конфлікту в Україні”
(оновлення швейного устаткування, модернізація обладнання харчового виробництва).
Забезпечення ресурсної підтримки
На постійній основі проводиться моніторинг кількості та площі вільних приміщень,
виробничого та не виробничого призначення, для передачі для потреб підприємницької
діяльності. Станом на 01.01.2020 передано в оренду 67 одиниць /5872,46 кв. м.

Центром надання адміністративних послуг надано 2141 адміністративні послуги, в у
т. ч.:
- з питань державної реєстрації — 1912 послуг;
- з питань надання відомостей з ЄДР — 229 послуг
Сприяння створенню нових робочих місць
За рахунок виплати одноразової для організації безробітними підприємницької
діяльності створено 12 робочих місць. В рамках програми “Донецький куркуль” у 2019 році
створено 9 робочих місць.
Моніторинг реалізації проектів в рамках програми
“Український Донецький куркуль”
Продовжується моніторинг реалізації проектів в рамках “Український Донецький
куркуль”. Профінансовано 12 проектів. З початку реалізації програми створено 41 робоче
місце. Завдяки програмі запроваджено виробництво (ізоляторів, паливних брикет, хлібобулочних виробів тощо).
Проведені форуми, участь у яких взяло понад 70 підприємців міста.
Розвиток соціального підприємництва
У місті за сприянням міжнародних організацій ПРООН організовано та проведено
форум соціальних стартапів і тренінг “Соціальне підприємництво”. Молодь міста мала
можливість презентувати свої ідеї та мала можливість ознайомитися з презентаціями
проектів в сфері соціального підприємництва.
Позитивним досвідом соціального підприємництва діляться підприємці міста. Так,
ФОП Овчаренко запроваджено “Проєкт соціальний човен” у якому частину прибутків зі
свого бізнесу віддає на розвиток соціального підприємництва для розвитку молоді. На
офіційному сайті міської ради створено підрозділ “Соціальне підприємництво”, де розміщена
інформація щодо перспектив розвитку соціального підприємництва (онлайн-курси
“Соціальне підприємництво”.
Реалізація заходів Програми продовжиться у 2020 році.

