
Додаток 1 

до листа від ________ № _________ 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ КИЇВСЬКОЇ  

МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СПОЖИВЧОГО РИНКУ НА 

2015–2018 РОКИ    

ЗА 9 МІСЯЦІВ 2017 РОКУ 

 

 

Комплексна київська міська цільова програма сприяння розвитку підприємництва, 

промисловості та споживчого ринку на 2015–2018 роки затверджена  рішенням Київської 

міської ради від 16.04.2015 № 409/1274 та складається із трьох підпрограм: 

Підпрограма 1. Київська міська цільова програма сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва на 2015-2018 роки; 

Підпрограма 2. Київська міська цільова програма розвитку промисловості на 2015-

2018 роки; 

Підпрограма 3. Київська міська цільова програма сприяння розвитку споживчого 

ринку на 2015-2018 роки. 

 

 

ПІДПРОГРАМА 1. 

КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА 

СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

НА 2015-2018 РОКИ 

 

 

1.Оцінка ефективності виконання 

 

Реалізація  Програми 1. здійснювалась  за такими основними напрямами: 

дерегуляція господарської діяльності та реалізація державної регуляторної політики; 

фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка; 

інформаційно-консультативне, ресурсне та освітнє забезпечення малого та середнього 

підприємництва, розвиток інфраструктури його підтримки; 

підтримка підприємницької ініціативи громадян; 

запровадження державно-приватного партнерства, сприяння інноваційній та 

експортній діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва. 

Виконання програмних заходів сприяло збереженню ряду позитивних тенденцій у 

розвитку підприємництва, зокрема, за 9 місяців 2017 року порівняно з відповідним періодом 

попереднього року  збільшилась загальна кількість суб’єктів підприємництва у м. Києві,  

зареєстрованих  як  платники податків, станом на 01.10.2017 становила 656,1 тис., що на 

10,8  % більше порівняно із станом на 01.10.2016.  У тому числі  кількість юридичних осіб 

становила 242,8 тис., що на 3,8 % більше, кількість фізичних осіб-підприємців – 413,3 тис. 

осіб,  що більше на 15,5 %. 
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Динаміка кількості суб'єктів підприємництва м. Києва,  

зареєстрованих як платники податків, тис. од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість суб’єктів підприємництва, що фактично сплачували податки, у 

збільшилась на 14,2 %  та становила  381,5 тис., у тому числі  кількість юридичних осіб 

збільшилась  на  5,6  %  та становила 82,5  тис., кількість фізичних осіб-підприємців зросла 

на 16,8 %  та  становила  299 тис. осіб. 

 

Динаміка кількості суб'єктів підприємництва м. Києва,  

що фактично сплачували податки, тис. одиниць 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження до бюджету податків і зборів від суб’єктів підприємництва за результатами 

9-ти місяців   2017  року  порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшились: до 

Зведеного бюджету надійшло 188,4  млрд грн, що в 1,3 рази  більше,  до бюджету міста Києва – 

18,3 млрд грн, що більше в 1,3 рази.  

 

9 міс. 2014 9 міс. 2015 9 міс. 2016 9 міс. 2017 

468.4 
525.9 591.8 656.1 

9 міс. … За даними Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві 

  112,5 % 
 

  112,3 % 

 

 

9 міс. 2014 9 міс. 2015 9 міс. 2016 9 міс. 2017 

326.1 
288.7 

334.1 381.5 

9 міс. 2014 9 міс. 2015 9 міс. 2016 9 міс. 2017 
За даними Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві 

  115,7% 
88,5% 

110,9 % 

 

114,2 % 
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Динаміка надходжень до Зведеного бюджету  

від суб'єктів підприємництва, млрд грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка надходжень до міського бюджету  

від суб'єктів підприємництва, млрд грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За  попередніми  даними Головного управління статистики у м. Києві станом на 

01.10.2017 по показникам розвитку малого та середнього підприємництва у 2016 році місто 

Київ залишається лідером серед регіонів України. У столиці зосереджено 24,9 % малих та 

середніх підприємств України, на яких зайнято 28,8 % всіх найманих працівників малих та 

середніх підприємств України та реалізовано  40,9  %  загальних обсягів реалізації їх 

продукції (товарів, послуг).   

На початок 2017 року в Києві діяло 76111 малих та середніх підприємств, з них 72889 

малих та 3222 середніх. У  розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення це становить 262 

9 міс. 2014 9 міс. 2015 9 міс. 2016 9 міс. 2017 

71.4 99.3 149.3 188.4 

9 міс. … За даними Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві 

150,4 % 139,1 % 

9 міс. 2014 9 міс. 2015 9 міс. 2016 9 міс. 2017 

6.9 8.4 14.4 18.3 

9 міс. … За даними Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві 

  

171,4% 121,7% 

126,2 % 

  

127,1% 
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підприємство (у т. ч. 251 малих та 11 середніх). Порівняно з попереднім роком загальна 

кількість малих та середніх підприємств у місті зменшилась на 39 одиниць або на 12,9 %  за 

рахунок зменшення кількості малих підприємств. 

Середньорічна кількість найманих працівників малих та середніх підприємств у 2016 

році збільшилась порівняно з 2015 роком на 1,03 % та становила 868,1 тис. осіб або 54,4 % 

загальної кількості найманих працівників підприємств міста. Кількість найманих 

працівників середніх підприємств зменшилась на 0,4 % та становила 512,5 тис. осіб, 

кількість найманих працівників малих підприємств збільшилась на 7,4 % та становила 355,6 

тис. осіб. 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих та середніх підприємств 

збільшився на 26,3 %  та становив  1536650,7 млн. грн або 61,5 % загального обсягу 

реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств Києва. Обсяг реалізованої продукції 

середніх підприємств збільшився на 23,8 %  та становив  1147367,9 млн.грн, малих  

підприємств збільшився на 34,3 % та становив  389282,8 млн.грн. Частка обсягу реалізованої 

продукції (товарів, послуг) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) по 

економіці міста в цілому на малих підприємствах становила 15,6  %, на  середніх – 45,9 %. 

 

Протягом 9 місяців 2017 року здійснювалась реалізація заходів Програми за 

визначеними напрямами.   

Дерегуляція господарської діяльності та реалізація державної регуляторної 

політики 

Реалізація державної регуляторної політики проводиться системно згідно з нормами 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» (далі – Закон України). Вся відповідна інформація оприлюднюється на єдиному 

веб-порталі територіальної громади міста Києва (https://kievcity.gov.ua) (далі – веб-портал) в 

розділі «Регуляторна діяльність». 

Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі затвердженого та 

оприлюдненого в установленому порядку Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) на 2017 рік, який 12.12.2016 затверджений заступником голови Київської 

міської державної адміністрації та 16.12.2016 оприлюднений на веб-порталі в розділі 

«Регуляторна діяльність». 

Вказаний План на 2017 рік включає 11 проектів регуляторних актів. Протягом 9 

місяців 2017 року до Плану внесено 7 змін, якими його доповнено 16 проектами 

регуляторних актів. 

З метою виконання вимог статті 5 Закону України сформовано та оприлюднено в 

установленому порядку Реєстр діючих регуляторних актів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) станом на 01.02.2017. 

Крім того, на виконання протокольного доручення від 19.10.2016 № 25 засідання 

постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 

політики, Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) сформовано Реєстр 

діючих з 2011 року регуляторних актів – рішень Київської міської ради станом на 

01.01.2017.  Який затверджено головою згаданої постійної комісії Київської міської ради та 

27.01.2017 оприлюднений на веб-порталі в підрозділі «Реєстр регуляторних актів» розділу 

«Регуляторна діяльність». 

Також, на виконання доручення вказаної вище постійної комісії Київської міської ради 

Департаментом сформовано Графік відстежень результативності регуляторних актів 

Київської міської ради (діючих з 2011 року) на 2017 рік (далі – Графік КМР). Графік КМР 

затверджено головою згаданої постійної комісії Київської міської ради та 27.01.2017 
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оприлюднений на веб-порталі в підрозділі «Відстеження результативності регуляторних 

актів» розділу «Регуляторна діяльність». 

На виконання вказаного Графіку КМР відповідальними структурними підрозділами 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

постійно проводиться робота щодо виконання заходів з відстеження результативності 

регуляторних актів – рішень Київської міської ради. 

За звітний період відповідальним структурним підрозділом виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено повторне 

відстеження результативності регуляторного акта – рішення Київської міської ради від 

28.05.2015 № 566/1430 «Про внесення змін до Правил благоустрою міста Києва, 

затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051». Звіт про 

проведення якого оприлюднено 26.05.2017 на веб-порталі в підрозділі «Відстеження 

результативності регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність». 

Відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих виконавчим органом 

Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), здійснюється на 

підставі Графіку відстежень результативності регуляторних актів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2017 рік, який 

затверджений в установленому порядку та 09.02.2017 оприлюднений на веб-порталі в 

підрозділі «Відстеження результативності регуляторних актів» розділу «Регуляторна 

діяльність». 

Протягом звітного періоду підготовлено та оприлюднено 21 звіт про проведення 

відстежень результативності регуляторних актів, з них: 2 звіти про проведення періодичного 

відстеження, 4 звіти про проведення повторного відстеження та 15 звітів про проведення 

базового відстеження. 

З метою недопущення прийняття економічно недоцільних, неефективних регуляторних 

актів та залучення підприємців та їх об’єднань до надання зауважень і пропозицій всі 

проекти регуляторних актів з аналізом регуляторного впливу та повідомленням про 

оприлюднення розміщуються на веб-порталі. Протягом 9 місяців 2017 року оприлюднено 37 

проектів регуляторних актів з відповідними повідомленнями про оприлюднення та 

аналізами регуляторного впливу, з яких: 21 проект рішень Київської міської ради (із них 9 

проектів повторно оприлюднені) та 16 проектів розпоряджень виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Проводиться фахова експертиза проектів рішень Київської міської ради про 

відповідність вимогам Закону України. Протягом звітного періоду до Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва надійшло для розгляду 11 проектів рішення 

Київської міської ради стосовно 8 проектів проведено фахову експертизу щодо 

відповідності вимогам статей 4 та 8 Закону України, а відносно 3 проектів надані 

роз’яснення щодо ознак регуляторності. 

Водночас, за вказаний період, Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва опрацьовано 47 проектів нормативно-правових актів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відносно яких надані 

роз’яснення щодо ознак регуляторності.  

Питання щодо запровадження прозорого механізму обговорення проектів 

регуляторних актів, у тому числі шляхом залучення суб’єктів господарювання міста Києва 

та їх об’єднань до оцінки витрат та економічних вигід «cost-benefit analysis» та М-Тесту, 

відповідно до вимог Закону України розглядалося 01.02.2017  на черговому засіданні 

Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому органі Київської 

міської ради (Київській міській державній адміністрації). 

Також, задля покращення якості підготовки аналізу регуляторного впливу, при 

проведенні регуляторної процедури передбаченої Законом України Департаментом 

промисловості та розвитку підприємництва постійно надаються розробникам проектів 
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регуляторних актів роз’яснення щодо застосування Методики оцінки витрат та 

економічних вигід «cost-benefit analysis» та М-Тесту, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.12.2015  № 1151. 

11.07.2017 представники Департаменту  взяли участь у презентації «Покращення 

регуляторного середовища на місцях: можливості для бізнес - об’єднань та влади», яка була 

організована Державною регуляторною службою України за сприяння Центру 

міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ – Україна). 

19.09.2017 відбулось засідання Київської міської тристоронньої соціально-економічної 

ради на якому заслухано та обговорено питання: «Про стан регуляторної діяльності 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 

шляхи підвищення її ефективності». 

Для забезпечення діалогу між підприємцями та владою діє Координаційна рада з 

питань розвитку підприємництва при виконавчому органі Київської міської ради (Київській 

міській державній адміністрації).  

01.02.2017 проведено засідання Координаційної ради на якому, зокрема,  

обговорювались питання: про особливості проведення заходів державного нагляду 

(контролю) у сферах безпечності та якості харчових продуктів; про запровадження 

прозорого механізму обговорення проектів регуляторних актів, у тому числі шляхом 

залучення суб’єктів господарювання міста Києва та їх об’єднань до оцінки витрат та 

економічних вигід «cost-benefit analysis»  та  М-Тесту,  відповідно  до  вимог Закону України  

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Продовжила роботу регіональна рада підприємців в м. Києві. Проведено два  її 

засідання 24.02.2017, 02.06.2017 та 08.09.2017. 

Працювали також районні координаційні ради з питань розвитку підприємництва, 

діяльність яких спрямована на забезпечення діалогу між підприємцями та владою. Протягом  

9-ти місяців 2017  року проведено 13  засідань районних  координаційних рад. 

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» в Києві працюють 

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 10 центрів надання 

адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій. 

Функціонує офіційний  веб-портал  адміністративних  послуг  в  місті  Києві (ac.dozvil-

kiev.gov.ua), який забезпечує заявників повною, актуальною та достовірною інформацією 

щодо надання адміністративних послуг в м. Києві та видачі документів дозвільного 

характеру, процедур отримання  необхідних переліків документів, бланків заяв. В режимі 

он-лайн веб-портал дає можливість відслідковувати стан електронної черги, створити 

особистий кабінет, роздрукувати заяву або інші документи, заповнити анкету про якість 

обслуговування. За допомогою «особистого кабінету» заявники можуть записатися до 

електронної черги на певну годину та день прийому щодо отримання послуг у Центрі 

надання адміністративних послуг, відстежувати проходження поданих документів, 

отримувати дистанційні консультації, повідомлення про отримання від суб’єкта надання 

адміністративної послуги та дозвільного органу оригіналу документу тощо. Забезпечено 

інтеграцію веб-порталу надання адміністративних послуг міста Києва та офіційного 

інтернет-порталу Київської міської державної адміністрації. 

Через міський Центр надається 99 видів адміністративних послуг та 151 

адміністративна послуга надається через центри надання адміністративних послуг районних 

в місті Києві державних адміністрацій.  

Всього Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг та центрами 

надання адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій протягом 

січня-вересня  2017 року надано 594 367 адміністративних послуг  та  22 115 консультацій. 
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З метою підвищення кваліфікації державних адміністраторів міського та районних 

центрів надання адміністративних послуг проведено  24 навчальні семінари-тренінги щодо 

надання адміністративних послуг за участю понад  800 осіб. 

На виконання Меморандуму про співпрацю між виконавчим органом Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) та Радою бізнес-омбудсмена, який 

підписано 14.07.2016, для практичного впровадження заходів співпраці створена Експертна 

група, яка періодично розглядає  зміст окремих скарг, поданих суб’єктами підприємництва 

до Ради бізнес-омбудсмена на дії (або бездіяльність) Київської міської влади.  

До складу Експертної групи входять: заступник голови Київської міської державної 

адміністрації, директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, 

заступник бізнес-омбудсмена та інспектор Ради бізнес-омбудсмена. 

30.03.2017  відбулось засідання Експертної групи за участі представників: 

Департаменту міського благоустрою та збереження природнього середовища, Департаменту 

містобудування та архітектури, Департаменту земельних ресурсів, Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури, Департаменту фінансів, Департаменту з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю міста Києва, Печерської РДА, Солом’янської РДА,  

КП «Київблагоустрій» та ПАТ «Київенерго». 

Експертною групою розглянуто 6 скарг підприємців. 

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 
У зв’язку з кризовими явищами в економіці країни призупинена фінансово-кредитна 

підтримка суб’єктів малого та середнього підприємництва, проте міська влада вживає 

заходів щодо її відновлення. 

12.01.2017 Департаментом промисловості та розвитку підприємництва проведено 

зустріч з представниками ПАТ «Кредобанк» щодо їх участі у Програмі надання фінансово-

кредитної підтримки суб’єктам господарювання м. Києва. 

06.03.2017, 13.03.2017 та 17.03.2017 Департамент промисловості та розвитку 

підприємництва провів робочі зустрічі з представниками Програми Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ), Німецько-

українського фонду та банківських структур, на яких обговорено шляхи та механізми 

відновлення програми фінансово-кредитної підтримки суб’єктів господарювання в м. Києві. 

04.04.2017 у співпраці з Департаментом промисловості та розвитку підприємництва 

Німецько-Українським Фондом, за підтримки Уряду Німеччини, ініційовано і реалізовано 

Перший Фінансовий Ярмарок, який об’єднав представників малого та середнього бізнесу, 

фінансових установ, організацій, що сприяють розвитку підприємництва та влади задля 

розвитку. Платформа надала малому та середньому бізнесу можливість отримати актуальну 

інформацію про банківські, лізингові та страхові продукти для малого та середнього бізнесу 

та інші можливі джерела фінансування, налагодити контакти та отримати бізнес-

консультації. 

У рамках Першого Фінансового Ярмарку відбулось підписання Угоди про 

співробітництво між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською 

державною адміністрацією) та Німецько-Українським Фондом (далі – Угода). 

Метою Угоди є побудова прозорого та ефективного механізму фінансово-кредитної 

підтримки малих та середніх підприємств в місті Києві відповідно до кращого 

європейського досвіду. 

20.04.2017 проведи робочу зустріч з представниками Програми  Агентства  США з 

міжнародного розвитку (USAID) «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ), на якій 

обговорено Концепцію програми фінансово-кредитної підтримки малих і середніх 

підприємств міста Києва за пріоритетними напрямами. 

25.04.2017 у рамках наради з питань запровадження механізму фінансово-кредитної 

підтримки суб’єктів господарювання під головуванням першого заступника голови 
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Київської міської державної адміністрації  Пліса В.Г. погоджено Концепцію програми 

фінансово-кредитної підтримки малих і середніх підприємств міста Києва за пріоритетними 

напрямами. 

11.05.2017 провели робочу зустріч з представниками Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту з питань запровадження механізму фінансово-кредитної підтримки 

суб’єктів господарювання. 

24.05.2017 взяли участь у засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 

торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, під час якого презентовано механізм 

надання фінансово-кредитної підтримки малим та середнім підприємствам в м. Києві. 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва розроблено проект рішення 

Київської міської ради «Про затвердження Положення про надання фінансово-кредитної 

підтримки малим та середнім підприємствам в м. Києві» (далі – проект рішення). 

Проект рішення пройшов громадське обговорення, 16.06.2017 оприлюднено звіт про 

проведення громадського обговорення. 

Здійснено аналіз регуляторного впливу (М-тест) проекту рішення та оприлюднено на 

єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва в розділі «Регуляторна діяльність». 

Проект рішення розглянуто та підтримано на засіданнях  постійної комісії Київської 

міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, які відбулись 

18.07.2017 та  30.08.2017. 

26.07.2017  взяли  участь  у  семінарі з питань державної допомоги, організатором 

якого був Антимонопольний комітет України.  

Семінар організовано в рамках реалізації проектів технічної допомоги ЄС «Підтримка 

впровадження систем контролю державної допомоги в Україні», яка спрямовано на 

підтримку розвитку системи моніторингу та контролю державної допомоги в Україні у 

відповідності зі стандартами ЄС. 

Мета семінару – профільне навчання працівників територіальних відділень 

Антимонопольного комітету України, а також інших органів, відповідальних за надання 

державної підтримки суб’єктам господарювання з урахуванням положень Закону України 

«Про державну допомогу суб’єктам господарювання». 

Відповідно до Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного 

комітету України рішень органів державної влади, органів адміністративно-господарського 

управління та контролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації 

економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання, затвердженого 

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 01.04.1994 № 4-р, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.04.1994  за  № 78/287, проект рішення 

погоджено Київським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету 

України листом від 31.07.2017 № 02-04/2571. 

Оскільки, 02.08.2017 набув чинності Закон України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання» (далі – Закон), яким визначено поняття незначної державної 

допомоги як державної допомоги одному суб’єкту господарювання, сукупний розмір якої 

незалежно від її форми та джерел не перевищує за будь-який трирічний період суму, 

еквівалентну 200 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим 

Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року.   

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 9 Закону не подаються повідомлення, 

зокрема щодо незначної допомоги, якщо вона не стосується безпосередньо підтримки 

експортних операцій або переважного використання продукції вітчизняного виробництва 

порівняно з імпортованою продукцією (на зазначені сфери підтримка не 

розповсюджується).  

Відповідно до частини першої статті 8 Закону уповноваженим органом є 

Антимонопольний комітет України. 
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Враховуючи основні вимоги Положення, виконавчий орган Київської міської ради 

(Київська міська державна адміністрація) здійснив розрахунок підтримки на одного суб’єкта 

господарювання, максимальний сукупний розмір якої за дворічний період не 

перевищуватиме суму, еквівалентну 38750 євро, визначену за офіційним курсом 

Національного банку України.  

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) 

листом від 10.08.2017 № 001-2206  звернувся до Антимонопольного комітету України щодо 

підтвердження віднесення фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього 

підприємництва в місті Києві до категорії незначної державної допомоги, щодо якої не 

розповсюджується вимога стосовно подання повідомлення про нову державну допомогу. 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  розглянуто  пропозиції  

Державної  регуляторної служби України  від 22.08.2017 № 7348/0/2017  щодо 

удосконалення  проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження Положення про 

фінансово-кредитну підтримку суб’єктів  малого та середнього підприємництва у місті 

Києві» (далі – Положення) та надані листом від 30.08.2017 № 052-5541 пропозиції і 

зауваження  постійній комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 

політики. 

Проект рішення «Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку 

суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві»  розглянуто та підтримано на 

засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та 

регуляторної політики, яке відбулось 30.08.2017. 

Рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053 затверджено Положення 

про надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього 

підприємництва у місті Києві. 

 

Інформаційно-консультативне, ресурсне та освітнє забезпечення малого та 

середнього підприємництва, розвиток інфраструктури його підтримки 
Випущено розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) «Про відзначення в 2017 році в місті Києві Дня 

підприємця» від 19.08.2017 № 999. 

30.08.2017 о 12:00  в  Колонній залі Київської міської державної адміністрації 

відбулось святкування Дня підприємця за участю першого заступника Київської міської 

державної адміністрації  Геннадія  Пліса. 

У рамках урочистостей: 

- нагороджено  відзнаками  Київського  міського голови – медалями «Честь. Слава. 

Держава»  підприємців  учасників АТО та волонтерів  (10  номінантів); 

- оголошено Подяку Київського міського голови керівникам/ працівникам підприємств 

або підприємцям  (36 номінантів); 

- вручено  Почесні грамот Київської міської державної адміністрації  голови 

керівникам/ працівникам підприємств або підприємцям (11 номінантів) та вітальні листи від 

імені голови Київської міської державної адміністрації  (11  номінантів). 

Серед нагороджених були керівники та трудові колективи підприємств м. Києва, а 

саме: Мясковський П.М. – директор ТОВ «ЛІМ»; Борисенко І.С. – директор ТОВ «Перший 

трубний завод»; Марчевська І.Я. – виконавчий директор ТОВ «Завод «Мікрон»; Євенко 

Ю.Ю. – голова правління ПрАТ «Київський маргариновий завод»; колектив ТОВ «Київське 

виробниче об’єднання «Медапаратура»;  Карасевич В.М. – директор ТОВ «Завод паковань 

«Ротекс»;  Вехалевський  Д.О. – генеральний директор ПрАТ «Промзв’язок», Рада бізнес-

омбудсмена; ТОВ «Міжнародний виставковий центр»; Геращенко В.О. – заступник 

директора ТОВ «Києво-Могилянська Бізнес-Школа»   та інші.  
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Крім того, під час урочистостей: 

- підписано Меморандуму про партнерство та співробітництво між Територіальним 

відділенням Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України 

в м. Києві» та Головним управлінням Державної фіскальної служби у м. Києві; 

 - нагороджено за високу податкову  культуру, виконання податкових зобов’язань, 

вагомий внесок у наповнення бюджетів усіх рівнів відзнаками Офісу великих платників 

податків Державної фіскальної служби (5 осіб) та  подяками Головного управління 

Державної фіскальної служби у м. Києві (20 осіб). 

Заходи з нагоди дня підприємця висвітлювались в наступних комунальних ЗМІ: КП 

КМР «ТК Київ», КП «Радіостанція «Голос Києва», КП «Редакція газети «Вечірній Київ». 

Ресурсна підтримка суб’єктів підприємництва здійснювалась шляхом надання їм в 

оренду та власність для ведення господарської діяльності земельних ділянок та нежитлових 

приміщень комунальної власності міста.  

Інформація щодо земельних ділянок, які підлягають продажу на земельних торгах 

(аукціонах), та умов їх проведення, розміщується на єдиному веб-порталі територіальної 

громади  міста Києва. 

 Перелік вільних нежитлових приміщень, що можуть бути передані в орендне 

користування для здійснення підприємницької діяльності, також розміщується на єдиному 

веб-порталі територіальної громади міста Києва. Крім того, на офіційних веб-сайтах 

районних в місті Києві державних адміністрацій висвітлюються переліки вільних 

нежитлових приміщень, які віднесені до сфери їх управління. Постійно проводиться 

актуалізація зазначених переліків.  

Протягом 9-ти місяців 2017 року Департаментом комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

надано в оренду та продовжено договори оренди нежитлових приміщень комунальної 

власності міста 32-вом суб'єктам підприємництва на загальну площу 15696,24 кв. м, у 

власність передано 3859,6  кв. м  нежитлових приміщень комунальної власності м. Києва. 

Інформаційно-консультативні заходи для підприємців здійснювались також 

фіскальною службою, Київським молодіжним центром праці, райдержадміністраціями,  

іншими організаціями та установами міста. 

Головним  управлінням  Державної фіскальної служби у м. Києві протягом 9-ти місяців 

2017 року проведено 60 засідань за круглим столом та 80 інформаційних семінарів, на яких  

розглядались актуальні питання оподаткування, розповсюджено 551 вид друкованих видань 

на податкову тематику  у кількості  понад  97  тис. примірників. 

Київським молодіжним центром проведено Конкурс бізнес-планів підприємницької 

діяльності серед молоді м. Києва.  У рамках проведення конкурсу молодь залучено до участі 

у тренінгах на тему: «Твоя бізнес-ідея», «Бізнес-план: від розробки до реалізації», 

«Презентація бізнес-плану». У заході взяло участь 300 осіб.  За результатами проведення 

конкурсу визначено 6 переможців у номінаціях «Соціальний проект», «Виробництво, сфера 

послуг і торгівля». Надано сприяння у подальшій реалізації бізнес-планів переможцями 

конкурсу.  

Київським молодіжним центром забезпечено проведення щотижневих тренінгів та 

майстер-класів на тему:  «Event management: здобуваємо навички підприємництва», 

«Інтернет -маркетинг для новачків», «Франдрайзинг. Робота зі спонсорами», «Як продавати 

в інтернеті», «Інтернет-маркетинг для новачків» «Пошук інвестора від А до Я», семінар «Як 

заробляють блогери», «Ефективні переговори: 6 кроків до успіху», «Бізнес планування», «З 

чого починається власна справа», «Проектний менеджмент», «Інструменти розвитку 

бізнесу», «Соціальне підприємництво»,  семінар «Гранти для бізнесу», круглий стіл на тему 

«Альтернативні напрямки самозайнятості молоді», «Про підприємців» за участю 1300 осіб. 

 Формування розвиненої інфраструктури підтримки підприємництва 
здійснювалось шляхом удосконалення діяльності існуючих об’єктів та створення нових. 
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Для надання допомоги підприємцям з питань ведення діяльності у столиці 

функціонує комунальне підприємство «Київський міський бізнес-центр» (КМБЦ), 

забезпечується діяльність районних інформаційно-консультативних центрів, які 

функціонують як структурні підрозділи КП КМБЦ у всіх районах міста, крім 

Дніпровського.  

Активно співпрацювали з місцевими органами влади 18 об’єктів інфраструктури 

(бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інформаційні центри сприяння підприємництву), якими 

протягом 9-ти місяців 2017 року надано понад 16,5  тис. консультацій, підготовлено 595 

пакетів установчих документів, проведено 24 маркетингові дослідження, розроблено 8 

бізнес-планів та 9 інвестиційних проектів, проведено 90 засідань за круглим столом та 

семінарів за участю 1133 осіб.   

Спрощенню процедур започаткування бізнесу сприяла діяльність Центру по наданню 

послуг суб’єктам підприємництва з районними структурними підрозділами, створеного 

згідно з рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 930/930 «Про вдосконалення 

інфраструктури  підтримки  підприємництва  у м. Києві» на базі КП КМБЦ, яким протягом  

9-ти місяців 2017 року укладено 69 договорів з суб’єктами підприємництва на надання 

офісних, інформаційно-консультативних та інших послуг та надано понад 11,4 тис. 

консультацій. 

Забезпечувалась діяльність створених за участю КМБЦ районних центрів 

інформаційно-консультативних послуг у всіх районах міста Києва, крім Дніпровського 

району.  

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 27.02.2017 № 220 «Про закріплення нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Києва за комунальним підприємством 

«Київський міський бізнес-центр» за КП КМБЦ закріплено на праві господарського відання 

нежитлові приміщення на вул. Ярославів Вал, 33 Б. 

10.07.2017 Міністерство юстиції України акредитувало КП КМБЦ як суб’єкт державної 

реєстрації у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців у 

повному обсязі.  

25.07.2017 КП КМБЦ підписав меморандум з «Вищою міжнародною школою бізнесу 

(ISM Словаччини) у Прешові» щодо співпраці в сфері науково-методичного розвитку 

муніципального молодіжного коворкінг-центру в м. Києві. 

У столиці діє розгалужена мережа об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва. 

За даними Аудиторської палати України станом на 01.10.2017 в м. Києві налічується 436  

аудиторських  компаній. 

Всього станом на 01.10.2017 за  останніми оперативними даними Головного 

управління статистики у м. Києві налічувалось 4537 об’єктів інфраструктури підтримки 

підприємництва, в т.ч.: 125 бізнес-центрів, 12 бізнес-інкубаторів, 29 технопарків, 362 

лізингових компаній, 254 кредитних спілок, 55 фондів підтримки підприємництва, 1281  

інвестиційний фонд і компанія, 433 інноваційних фондів і компаній, 607 інформаційно-

консультативних установ, 287 громадських об’єднань підприємців, 199 бірж та  893 

страхових  організацій. 

Підтримка підприємницької ініціативи громадян  
Міським та районними центрами зайнятості здійснювалась організаційно-методична 

робота із залучення безробітних до активної роботи в сфері бізнесу.  

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних проводилось їх навчання 

основам підприємницької діяльності з використанням найбільш ефективних навчальних 

програм та інтенсивних модульних технологій.  Протягом звітного періоду навчались 54 

безробітні, закінчили навчання 53 особи, 38 безробітних зареєструвалися як суб’єкти 

підприємництва.  
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Професійну підготовку за професіями, спрямованими на подальшу самозайнятість 

(перукаря, манікюрниці, кондитера, візажиста, закрійника, кухаря, кравця тощо) проходили 

163  безробітних, закінчили навчання  126 осіб. 

Протягом звітного періоду надано одноразову виплату допомоги по безробіттю для 

організації підприємницької діяльності 87 безробітних на суму  2892,9 тис. грн. 

На веб-сайті Київського міського центру зайнятості у підрубриці «Власна справа» 

постійно оновлюються та актуалізуються інформаційні матеріали у допомогу підприємцям-

початківцям, зокрема,  щодо можливості отримання допомоги по безробіттю для здійснення 

підприємницької діяльності та поради  безробітних, які вже започаткували власну  справу. 

Протягом січня-вересня 2017 року проведено 87 семінарів з орієнтації на 

підприємницьку діяльність («Як розпочати свій бізнес», «Від бізнес-ідеї до власної 

справи»), основним  завданням яких є інформування про тенденції розвитку малого бізнесу, 

обговорення ідей підприємницької діяльності, самодіагностика професійно важливих 

якостей підприємця, в яких взяли участь 744 осіб. 

В  районних  центрах  зайнятості  м. Києва  надано 218 консультації  із залученням 

відповідальних осіб структурних підрозділів державної влади. 

Реалізовувались також заходи із залучення до підприємницької діяльності жінок, 

молоді та осіб з функціональними обмеженнями.  

У звітному періоді Київським міським Центром соціальної, професійної та трудової 

реабілітації інвалідів надано 224 консультації громадським організаціям інвалідів та їх 

підприємствам щодо питань реалізації їх права на отримання державної допомоги 

відповідно до вимог чинного законодавства; підготовлено 6  розпоряджень виконавчого 

органу Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації) про надання 

державної допомоги підприємствам та організаціям  громадських організацій  інвалідів; 

надано дозволи на право користування пільгами з оподаткування 38-ми  громадським 

організаціям інвалідів та надано висновок-пропозицію щодо доцільності надання фінансової 

допомоги 5-ти  підприємствам громадських організацій  інвалідів. 

Київським молодіжним центром праці;  

- в рамках реалізації програми «Соціальне підприємництво у вирішенні проблем 

молоді»  студентам вищих навчальних закладів міста Києва  роз’яснено сутність та поняття 

соціального підприємництва та соціальної відповідальності, окреслено його роль у 

вирішенні соціальних проблем молоді за допомогою прийняття на себе відповідальності за 

різні соціальні програми. Молодь презентувала представникам бізнесу соціальні проекти, 

спрямовані на досягнення добробуту територіальної громади шляхом використання 

системного взаємозв’язку розвитку соціального підприємництва і розвитку місцевої 

економіки; 

- в рамках проведення форуму «Молодіжні ініціативи – перспективи міста обговорено 

питання залучення молоді до реалізації соціально-значущих проектів, проектного 

менеджменту, залучення молоді та формування та реалізації муніципальної соціальної 

політики. В заходах взяли участь  800 осіб; 

- з 06 по 07.04.2017 на базі Центру ділового та культурного співробітництва 

«Український дім» (м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 2) проведено загальноміську інформаційну 

акцію «Освіта. Робота. Підприємництво»; 

- 18.04.2017 для студентської молоді на базі Київського національного університету 

технологій та дизайну проведено форум з метою популяризації підприємницької діяльності 

серед молоді «Leadership». У заходах взяли участь 3000 осіб. 

Київським молодіжним центром праці, в рамках здійснення заходів із профорієнтації 

молоді для учнів 8-11 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва, 

проведено тренінги «Ринок праці: що обрати, аби бути затребуваним», майстер-клас із 

комп’ютерної анімації, «Як зрозуміти чого хочеш сам і що очікують від тебе інші», 

презентації професій журналіста та архітектора віртуальності, комп’ютерне 
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профорієнтаційне тестування, тренінги «Вплив батьків на вибір професії дитиною», 

«Інсценізація професій», «Як стати бізнесменом», екскурсію до готелю InterContinental Kiev 

(презентація готельної справи). 

Спільно із представниками провідних підприємств столиці для учнів старших класів 

середніх загальноосвітніх закладів м. Києва проведено семінар «Про підприємців» в рамках 

якого розкрито поняття та сутність підприємницької діяльності. В заходах взяло участь 1500 

осіб. 

Запровадження державно-приватного партнерства, сприяння інноваційній 

та експортній діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва 
У звітному періоді Київською торгово-промисловою палатою проведено наступні 

заходи: 

-  Програма «Україна-Австрія: експорт у країни ЄС», яка реалізується Центром бізнес - 

освіти Київської ТПП спільно з Інститутом підтримки економіки WiFi (Австрія). Програма 

фінансується за кошти австрійської сторони та власні кошти учасників Програми. 

Програма включає в себе такі модулі: ідентифікація та пошук партнерів, розвиток 

стратегії Міжнародний маркетинг і стандарти ЄС, бізнес комунікація фінансування 

експорту тест Партнерська програма у Відні. 

Проведено візит у Відень (Австрія) 16 підприємців, організовано В2В переговори та 

налагоджена співпраця із австрійськими колегами. 

В рамках програми надано консультативні послуги досвідченими австрійськими 

експертами (3 коучери  із  Австрії). 

Проведено 12 тренінгів, присвячених особливостям законодавчої бази ЄС та правилам 

співпраці підприємців та території ЄС та 1 семінар «Он-лайн інструменти для розвитку 

бізнесу – перехід на цифрові технології». 

Також, Київською торгово-промисловою палатою проводяться роботи по розробці 

систем менеджменту якості на 4-х підприємствах. 

Видано 20 сертифікатів відповідності в системі добровільної сертифікації CERNEX. 

Для  розвитку міжрегіонального та міжнародного співробітництва протягом  9-ти 

місяців 2017 року проведено 41 спеціалізовану виставку, переважно міжнародну, 

організовану ТОВ  «Київський міжнародний контрактовий ярмарок», за участю 2284 

суб’єктів господарювання.  

 

*** 

Розвиток малого та середнього підприємництва потребує кардинального поліпшення 

бізнес-клімату, основними напрямками якого є: 

- проведення дерегуляції як на державному, так і місцевому рівні. 

Для активізації дерегуляційних процесів необхідно внести зміни до таких 

законодавчих актів: 

Податкового кодексу України щодо реального скорочення кількості податків та зборів; 

спрощення адміністрування податків, обліку та звітності платників податків; заборони 

внесення змін до Податкового кодексу щодо введення нових податків та зборів, а також 

зміни їх елементів протягом року; запровадження персональної відповідальності посадових 

осіб фіскальної служби за нанесення збитків суб’єктам господарювання своїми 

неправомірними діями; 

Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності» щодо скорочення переліку документів дозвільного характеру; 

- законодавче регулювання державної підтримки малого та середнього підприємництва 

не відповідає вимогам часу та законодавству ЄС. Діючий Закон України «Про розвиток та 

державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» значною мірою носить 
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декларативний характер, в ньому відсутні об’єктивні критерії оцінки ефективності 

виконання заходів щодо розвитку підприємництва; 

- подолання корупції у відносинах між суб’єктами господарювання та публічними 

органами влади шляхом встановлення санкцій за корупційні правопорушення та дієвих 

механізмів притягнення до відповідальності, що нівелюють мотивацію до корупції; 

- оптимізація податкової системи шляхом спрощення адміністрування податків та 

зборів; створення прозорої та справедливої системи податкових преференцій та стимулів; 

забезпечення стабільності податкової системи; 

- розширення доступу до кредитних та інших фінансових ресурсів шляхом створення 

передумов для ефективної діяльності спеціалізованих державних та комунальних 

фінансових установ; запровадження прозорих конкурсних механізмів надання фінансової 

підтримки; законодавчого обмеження співвідношення розміру кредиту та вартості майна, 

яке передається в заставу, а також відсоткових ставок; 

- формування дієвої системи державної підтримки розвитку малого та середнього 

підприємництва шляхом належного фінансового забезпечення реалізації програм та заходів 

щодо підтримки розвитку малого та середнього підприємництва; 

- протидія монополізму та сприяння здоровій економній конкуренції  шляхом 

ефективного запобігання та протидії зловживанню монопольним становищем на ринку; 

запровадження ефективних механізмів захисту від недобросовісної конкуренції; створення 

механізмів оперативного захисту від антиконкурентних дій влади та великого бізнесу; 

- дієве заохочення інвестицій та інновацій шляхом забезпечення ефективних гарантій і 

стимулів для інвестиційної та інноваційної діяльності; спрощення реєстраційних 

(дозвільних) процедур для інвесторів та інноваційних підприємств; 

- модернізація трудового законодавства шляхом реального стимулювання створення 

робочих місць; 

- з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України» від 06.12.2016 № 1774-VIII, встановлено непосильні для підприємців розміри 

штрафних санкцій за порушення законодавства про працю і зайнятість населення;  

- покращення доступу до судового захисту прав підприємців шляхом здешевлення 

судових витрат (зменшення ставок судового збору); збільшення строків звернення до суду 

(оскарження судових рішень); розширення процесуальних прав сторін господарського 

процесу. 
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Cтан фінансування 

Київської міської цільової програми розвитку та підтримки малого  

та середнього підприємництва на 2015-2018 роки 

станом на 01.10.2017  

 

Фінансування програми, тис. грн 

Таблиця 1 

Джерела  

Передбачено в 

бюджеті на 2017 

рік 

  

Фактично 

профінансовано 

з початку року 

Загальна сума коштів, витрачених 

на реалізацію Підпрограми 1,  

у тому числі по джерелах 

фінансування: 2020050 7207342,4 

кошти бюджету міста Києва 12750* 49,5 

кошти не бюджетних джерел, 

усього, 

у тому числі: 

2007300 7207292,9 

кошти фінансово-кредитних установ 2000000 7204400 

власні кошти суб’єктів 

господарювання 

5000 - 

кошти Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування 

України на випадок безробіття 

- 2892,9 

кошти міжнародних організацій 2300 - 

Усього вартість програми: 2020050 7207342,4 

 

 

 

Напрямки фактичного фінансування заходів Програми 

станом на 01.10.2017  

 

Таблиця 2 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Обсяги,  

тис. грн 

1. Фінансово-кредитна підтримка МСП, всього - 

  часткове відшкодування - 

  мікрокредитування - 

п. 7.1. Залучення фінансово-кредитних установ до надання 

фінансових ресурсів суб’єктам малого та середнього 

підприємництва на прийнятних умовах 

7204400 

  з них інноваційних бізнес-проектів - 

2. Формування інфраструктури, поповнення статутного та 

оборотних фондів 
- 

3. Навчальні заходи (семінари, тренінги) - 

4. Видання посібників, довідників, методичних рекомендацій, 

буклетів 
- 

5. Проведення форумів, конференцій, виставкових заходів - 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Обсяги,  

тис. грн 

6. Інші заходи  - 

 п. 9.10.1. Проведення заходів з нагоди Дня підприємця 49,5 

 п.12.1.  Сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед 

безробітних шляхом організації відповідної професійної 

підготовки, надання безробітним одноразової виплати 

  2892,9 

 

 

 

 

Критерії результативності виконання Програми 

за 9 місяців 2017 року 

 

№ 
з/п 

Показник 
Станом на 
01.10.2017 

1. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки МСП, одиниць:  

  бізнес-центри 125 

  бізнес-інкубатори 12 

  технопарки 29 

  лізингові компанії 362 

  кредитні спілки 254 

  фонди підтримки підприємництва 55 

  інвестиційні фонди і компанії 1281 

  інноваційні фонди і компанії 433 

  інформаційно-консультативні установи 607 

 Об’єкти інфраструктури, створені за участю місцевих органів 

влади 

1 

2. Кількість громадських об’єднань суб’єктів підприємництва, 

одиниць 

287 

№ 
з/п 

Показник 
Станом на 
01.10.2017 

3. Кількість координаційних рад з питань підприємництва 14 

4. Інформація про результати проведених заходів:  

  кількість проведених в рамках Програми навчальних 

семінарів, тренінгів, одиниць 

 

525 

  кількість учасників, осіб 6965 

  кількість проведених форумів, круглих столів, 

конференцій, одиниць 

 

149 
  кількість профінансованих бізнес-проектів,одиниць - 

          з них інноваційних  - 
  загальна площа приміщень, переданих підприємцям в 

оренду, м. кв. 
 

15696,24 

  кількість укладених договорів для закупівлі товарів, 
робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів, одиниць 
(інформація за І квартал 2017 року) 

2 412 
 

  загальна сума за укладеними договорами, тис. грн 
(інформація за І квартал 2017 року) 

4 924 083,4 

 

 


