
Малий та середній бізнес  
Слов'янська у 2019 роціі  



Показники малого та середнього 
підприємництва у 2019 році 

  
Показники  

2018 
Січень-

листопад 
2019 

Кількість створених суб'єктів 
підприємництва, всього  

1086 866 

Юридичних осіб 
 

114 86 

Фізичних осіб- підприємців 972 780 

Кількість створених нових робочих місць, 
всього  

2567 1348 

Юридичними особами 756 450 

Фізичними особами 1811 898 

Доходи місцевих бюджетів від діяльності 
суб'єктів малого підприємництва, млн. грн   

105,0 105,36 



Відкриття нових напрямків роботи у 
сфері малого та середнього бізнесу   

        
     ПрАТ «Інтер Агролайн» 
     Напрямок: 
     Переробка соняшника в олію 
 
      Створено: 150 нових робочих  
      місць 
 
     Надходження до міського 
     бюджету  — 589,9 тис. грн. 



 
     ТОВ “СЛАВЕНЕРГОПРОМ” 
    Створення сучасної 

електромеханічної лабораторії 
для стандартних випробувань 
високовольтної продукції   

     
    
   
 
 
 
 
 
 

Інноваційний розвиток малого 
бізнесу 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОЇ 
ПОЛІГРАФІЇ CMYK 

 

 ПП "СЛОВ'ЯНСЬКА 
КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 

"ВАЛЄНСІЯ" 
    Оновлення устаткування 

шляхом придбання глазурованої  
машини для кондитерських 
виробів 



          Відкриття нових пекарень,      
супермаркетів, готелів 

6 підприємств роздрібної торгівлі; 3- магазини  

продовольчих товарів; автомийки, перукарні          
        
 
 
      
 



Реалізація принципу                
“Спочатку думай про мале” 

     Забезпечення оновлення 
електронного реєстру чинних 
регуляторних актів, створення 
веб-сторінки для малого бізнесу   

  

Навчання розробників проектів 
регуляторних актів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станом на 01.12.2019 — 17 діючих 
регуляторних актів 

Прийнято  — 2 регуляторних акти 

Скасовано -  2 регуляторних акти 

Внесені зміни та доповнення до 1 
регуляторного акту 

  

 



     
 
 
    Проведено:  
    Координаційних рад - 5  
    робочих зустрічей — 3 
    робочих нарад -7  
   “круглих столів”-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
                                              
                                        
                                   
                                                             
                   

Популяризація підприємництва  



ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСІВ 

     “Молодий підприємець року -  
      м. Слов’янська” 

 
             Сердюк Анастасія Станіславівна            
           Павленко Інна Сергіївна                                     

 
 

 Регіональний конкурс 
“Підприємець року- 2019” 

 
Підченко Денис Леонідович 

  
Меленець Володимир Олексійович 

 
Атрощенко Володимир Миколайович 

 
Яшина Ганна Анатоліївна 

 
 
 
                                               

  
  
 
  
 



Культура підприємництва  

  
 На базі Центральної бібліотеки міста  

створені  тематичні полички бізнес-
літератури: “Література для розвитку 
підприємницьких навичок та популяризації 
підприємницької культури”  

  
  
      
 
Бізнес -література на полицях  
книгарень міста 
 
 
      
  
 
  

Бізнес-школа молодого підприємця 
“ПРОФІ”  



ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ ПІДПРИЄМЦІВ 

  
Створення музейної 
експозиції  “Business Слов'янська 
- розвиток економіки” 
 
 
 
Участь у ярмарках, 
виставках, урочистих заходах 
 
 
 



Професійне навчання 
 основам підприємницької діяльності 

Проведено 11 тренінгів та  
семінарів (основи бізнес-
планування, основи  
краудфандингу, навчання по 
залученню кредитних коштів 
тощо) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Залучення малого та середнього бізнесу до участі у грантових 
програмах  

 

 
 
 

  
Отримані гранти від міжнародних 

організацій: 
21 суб’єкт господарювання —  в 

рамках програми  ООН з 
відновлення миру на загальну 
суму  3,3 млн. грн. 

    (модернізація паливних печей,  
виробництво молочної 
продукції,текстильне 
виробництво, хлібо-булочні 
вироби)  

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 

        За поточний період 2019 року:  
  В оренду передано 46 одиниць 

приміщень на 2714,11 кв.м. 
Через ЦНАП надано 2141 адміністративні 

послуги,  у т. ч: 
-   питання державної реєстрації — 1912 послуг; 
- питання надання відомостей з ЄДР — 229 

послуг  
 
 
 
 

Станом на 01.12.2019 в оренду підприємцям 
пропонують 22 нежитлові приміщення 

загальною площею 2889,4 кв.м 



Сприяння створенню нових робочих 
місць  

Створено нових робочих місць 
- 12 робочих місць за рахунок 
виплати одноразової 
допомоги для організації 
безробітними підприємницької  
діяльності; 
 
- 9 робочих місць в рамках 
програми “Донецький куркуль”  

 
Позитивні приклади по створенню 

нових робочих місць: 
-Філіал № 8“Автодор”  ДП "ДОНЕЦЬКИЙ 

ОБЛАВТОДОР" ВАТ "ДАК" "АВТОМОБІЛЬНІ 
ДОРОГИ УКРАЇНИ"(42133763)  створено — 63 

нових робочих місць; 
-  ТОВ "АК АРТ-БУД" (24511978) створено — 30 

нових робочих місць; 
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІСТОЧНИК" 
(24820877) створено — 11 нових робочих місць 

 
 
 
 



Моніторинг реалізації проектів в рамках програми  
“Український Донецький куркуль” 

       
      
 Профінансовано - 12 проектів; 
 
     Створено з початку реалізації 

програми - 41 робоче місце; 
    
     В рамках реалізації проектів 

виробляються: 
    -  ізолятори; 
    - паливні брикети; 
    - комбікорми; 
    - одяг; 
    - меблева продукція; 
    - хлібо-булочні вироби 
      
 
  
 
     
  
 
      
  
 
 



Участь у форумах 

І Форум “Розвиток Донеччини за  
участю молоді” 
 
 
 
              

ІІІ Слов'янський економічний 
форум 

Форум  BUSINESS 4WOMEN 
 



Розвиток соціального підприємництва  

 
 
 

              Форум Соціальних 
Стартапів           та  тренінгів                                                               

 
  
 

Проєкт “Друге життя 
вживаних речей” 
Капіталини Пасікової 

 Проєкт “Соціальний човен” 
ФОП Вадим Овчаренко 

 
  
 
 
 
 



 
 

Дякую за увагу! 
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