
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    

У  І КВАРТАЛІ 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, протягом  І кварталу 2017 року порівняно з 

відповідним періодом попереднього року  збільшилась загальна кількість суб’єктів 

підприємництва у м. Києві,  зареєстрованих  як  платники податків, станом на 01.04.2017 

становила 614,9 тис., що на 12,6  % більше порівняно із станом на 01.04.2016.  У тому 

числі  кількість юридичних осіб становила 238,9 тис., що на 5 % більше, кількість фізичних 

осіб-підприємців – 3776 тис. осіб,  що більше на 18,1 %. 
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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, 

збільшилась на 16,6 %  та становила  333,4 тис., у тому числі  кількість юридичних осіб 

збільшилась  на  7 % та становила 77,6  тис., кількість фізичних осіб-підприємців зросла на 

19,8 %  та становила 255,7 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 І кварталу 2017 року порівняно з відповідним періодом попереднього року 

збільшились: до Зведеного бюджету надійшло 62,7 млрд грн, що на 31,2 % більше, до 

бюджету міста Києва – 5,6 млрд грн, що більше  на  30,2 %.  

 

І кв.2014 І кв.2015 І кв.2016 І кв. 2017 

452.8 
494.4 

545.9 614.9 

І кв.2014 За даними Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві 

110,4% 
 

109,2% 

 

 

І кв.2014 І кв.2015 І кв.2016 І кв.2017 

294.8 

278.4 
285.9 

333.4 

І кв.2014 За даними Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві 

  102,7% 
94,4% 

112,6% 

 

116,6 % 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом І кварталу 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». Вся відповідна інформація оприлюднюється на єдиному веб-порталі 

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

«Регуляторна діяльність». 

І кв.2014 І кв.2015 І кв.2016 І кв.2017 

24.6 

35.2 

47.8 62.7 

І кв.2014 За даними Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві 

135,7 % 

141,8 % 

І кв.2014 І кв.2015 І кв.2016 І кв. 2017 

2.2 

3.2 

4.3 

5.6 

І кв.2014 За даними Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві 

  

136,8% 

145,1% 

131,2 % 

  

130,2% 
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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 І 

кварталу 2017 року до Плану внесено 4 зміни, якими його доповнено 8 проектами 

регуляторних актів. 

З метою виконання вимог статті 5 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 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». 

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 4 звіти про проведення 

відстежень результативності регуляторних актів, з них: 1 звіт про проведення повторного 

відстеження та 3 звіти 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 І кварталу 

2017 року оприлюднено 14 проектів регуляторних актів з відповідними повідомленнями 

про оприлюднення та аналізами регуляторного впливу, з яких: 8 проектів рішень Київської 

міської ради (із них 5 проектів повторно оприлюднені) та 6 проектів розпоряджень 

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

Проводиться фахова експертиза проектів рішень Київської міської ради про 

відповідність вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики». 

Протягом звітного періоду до Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 

надійшов для розгляду 1 проект рішення Київської міської ради стосовно якого проведено 

фахову експертизу щодо відповідності вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Водночас, за вказаний період, Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва опрацьовано 9 проектів розпоряджень 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 
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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» розглядалося на черговому (01.02.2017)  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 «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Департаментом промисловості та 

розвитку підприємництва постійно надаються розробникам проектів 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. 

З метою виконання заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, в кінці 2016 

року Департаментом промисловості та розвитку підприємництва організовано проведення 

опитування районними в місті Києві державними адміністраціями підприємців відповідних 

районів та їх громадських об’єднань щодо проблемних питань ведення бізнесу, які можуть 

бути вирішені на місцевому та державному рівнях, і які відповідні зміни необхідно 

зробити в діючих нормативно-правових актах. 

Окрім того, районним в місті Києві державним адміністраціям було запропоновано 

доручити відповідним структурним підрозділам, надати свої пропозиції, в межах 

компетенції, щодо внесення змін до діючих нормативно-правових актів, які, на їхню 

думку, своїми нормами перешкоджають нормальному розвитку підприємництва міста 

Києва. 

За результатом проведеного опитування, Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва сформовано перелік проблемних питань ведення бізнесу та пропозиції 

щодо їх вирішення на місцевому та державному рівнях. 

На сьогодні, перелік проблемних питань направлено до відповідних структурних 

підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) для опрацювання та надання висновків щодо їх доцільності та актуальності 

подальшого розгляду. 

Оперативному реагуванню на проблеми,  які  стосуються  підприємницької  діяльності, 

та покращенню інформаційного забезпечення підприємців сприяє проведення Київською 

міською державною адміністрацією щосереди телефонної гарячої лінії «Київ – підприємцям»: 

з початку року проведено 13 таких «гарячих ліній» для підприємців, які звертались за 

роз’ясненнями з питань державної реєстрації та припинення підприємницької діяльності, 

отримання документів дозвільного характеру, надання адміністративних послуг та ін. 

Телефонні «гарячі лінії» для підприємців регулярно проводились також Головним 

управлінням Державної фіскальної служби у м. Києві та райдержадміністраціями міста.  

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. 24.02.2017 на засіданні 

регіональної ради  розглянуто наступні питання: звіт про діяльність регіональної ради у 

2016 році;  щодо особливостей проведення планових та позапланових перевірок у 2017 
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році  та  щодо   проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації 

ст. 259 Кодексу законів про працю України та ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

Працювали також районні координаційні ради з питань розвитку підприємництва, 

діяльність яких спрямована на забезпечення діалогу між підприємцями та владою. 

Протягом  І кварталу  2017  року проведено 5 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 єдиного веб-

порталу територіальної громади міста Києва. 

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-березня 2017 року надано 170 382 адміністративні послуги  та 11 905 

консультацій. 

З метою підвищення кваліфікації державних адміністраторів міського та районних 

центрів надання адміністративних послуг проведено 15 навчальних семінарів-тренінгів 

щодо надання адміністративних послуг за участю понад  450 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 
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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. 

Інформаційно-консультативне, ресурсне та освітнє забезпечення малого 

та середнього підприємництва, розвиток інфраструктури його підтримки 
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 І кварталу 2017 року Департаментом комунальної власності м. Києва 

надано в оренду та продовжено договори оренди нежитлових приміщень комунальної 

власності міста 12 суб'єктам підприємництва на загальну площу 5052,86 кв. м, у власність 

передано 626,4 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 І кварталу 

2017 року проведено 36 засідань за круглим столом та 46 семінарів, на яких  розглядались 

актуальні питання оподаткування, розповсюджено 322 види друкованих видань на 

податкову тематику  у кількості  понад  66,9 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 проведено щотижневі тренінги та майстер-класи: 

«Event management: здобуваємо навички підприємництва», «Інтернет-маркетинг для 

новачків», «Франдрайзинг. Робота зі спонсорами», «Пошук інвестора від А до Я», 

«Ефективні переговори: 6 кроків до успіху», «Бізнес планування», «З чого починається 

власна справа», «Проектний менеджмент», «Інструменти розвитку бізнесу», «Соціальне 

підприємництво» та семінар «Як заробляють блогери» за участю 600 осіб. 
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 Формування розвиненої інфраструктури підтримки підприємництва 
здійснювалось шляхом удосконалення діяльності існуючих об’єктів та створення нових. 

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 10 районах міста.  

Активно співпрацювали з місцевими органами влади 17 об’єктів інфраструктури 

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

протягом І кварталу 2017 року надано 5,3 тис. консультацій, підготовлено 198 пакетів 

установчих документів, проведено 40 засідань за круглим столом та семінарів за участю 

482 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  

І кварталу 2017 року укладено 20 договорів з суб’єктами підприємництва на надання 

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

консультацій. 

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. Проводиться робота по 

передачі зазначеного приміщення  КП КМБЦ. 

У столиці діє розгалужена мережа об’єктів інфраструктури підтримки 

підприємництва. За даними Аудиторської палати України станом на 01.04.2017 в м. Києві 

налічується 448  аудиторських  компаній. 

Всього станом на 01.04.2016  за  останніми оперативними даними Головного 

управління статистики у м. Києві налічувалось 3951 об’єктів інфраструктури підтримки 

підприємництва, в т.ч.: 102 бізнес-центри, 12 бізнес-інкубаторів, 27 технопарків, 281 

лізингова компанія, 197 кредитних спілок, 56 фондів підтримки підприємництва, 1208 

інвестиційних фондів і компаній, 325 інноваційних фондів і компаній, 536 інформаційно-

консультативних установ, 246 громадських об’єднань підприємців, 144 біржі, 817 

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.  У І кварталі 2017 року навчались 25 

безробітних, закінчили навчання 24 особи, 15 безробітних зареєструвалися як суб’єкти 

підприємництва.  

Професійну підготовку за професіями, спрямованими на подальшу самозайнятість 

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

проходили 136 безробітних, закінчили навчання  78  осіб. 

Протягом звітного періоду надано одноразову виплату допомоги по безробіттю для 

організації підприємницької діяльності 27 безробітним на суму 561,0 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 
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для здійснення підприємницької діяльності та поради  безробітних, які вже започаткували 

власну  справу. 

Протягом січня-березня 2017 року проведено  39 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 331 особа. 

В  районних  центрах  зайнятості  м. Києва  надана  70  консультацій  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 87 консультацій громадським організаціям інвалідів та їх 

підприємствам щодо питань реалізації їх права на отримання державної допомоги 

відповідно до вимог чинного законодавства; підготовлено  розпорядження 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 10  громадським 

організаціям інвалідів та надано висновок-пропозицію щодо доцільності надання 

фінансової допомоги 3 підприємствам громадських організацій  інвалідів. 

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. 

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 

профорієнтаційне тестування, тренінги «Вплив батьків на вибір професії дитиною», 

«Інсценізація професій», «Як стати бізнесменом», екскурсію до готелю Inter Continental 

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 500 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). 
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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 9 тренінгів, присвячених особливостям законодавчої бази ЄС та правилам 

співпраці підприємців та території ЄС. 

Також, Київською торгово-промисловою палатою проводяться роботи по розробці 

систем менеджменту якості на 2-х підприємствах. 

Видано 15 сертифікатів відповідності в системі добровільної сертифікації CERNEX. 

Для розвитку міжрегіонального та міжнародного співробітництва протягом  

І кварталу 2017 року проведено 17 спеціалізованих виставок, переважно міжнародних, 

організованих ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок», за участю 1241 

суб’єктів господарювання.  

 

ПІДПРОГРАМА 2  

КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА  

РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ  НА 2015–2018 РОКИ  

 

1.Оцінка ефективності виконання 

Протягом  2016  року реалізація  Підпрограми 2 здійснювалась за такими основними 

напрямами: 

вдосконалення нормативно-правової бази, спрямоване на підвищення ефективності 

роботи промислового комплексу; 

підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, оптимізація їх 

розміщення та завантаження потужностей; 

наукове, інформаційне та організаційне забезпечення розвитку промисловості. 

Впродовж звітного періоду проводилась робота з реалізації заходів Програми 2, яка 

забезпечила зростання індексу промислової продукції, збільшення обсягів реалізованої 

промислової продукції, підвищення обсягів виробництва у більшості галузей 

промисловості, збільшення розмірів заробітної плати на промислових підприємствах 

м.Києва.  

У Києві працює 719 промислових підприємств, які звітують за формою 1П до 

Головного управління статистики в м. Києві.  

У січні-лютому  2017 року  відносно січня – лютого 2016 року  індекс промислової 

продукції становив 100,4 %. 

Зростання обсягів продукції спостерігалось у: 

виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (індекс 106,3 %); 

текстильному виробництві та виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів (індекс 152,0 %);  

виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (індекс 100,6 %);  

з виробництва гумових і пластмасових виробів та іншої неметалевої мінеральної 

продукції (індекс 126,8 %);  

виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 

(індекс 112,2 %);  

постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - (індекс 104,2 %). 
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Скорочення обсягів промислової продукції відбулось у: 

металургійному  виробництві  та  виробництві  готових металевих виробів (індекс 

91,7 %);  

машинобудуванні (індекс 85,0 %);  

виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності 

(індекс 62,7 %).  

Загальний обсяг реалізованої продукції у січні-лютому 2017 року за основними 

видами промислової діяльності у відпускних цінах підприємств м. Києва  склав 29 млрд 

грн, що на 5,3 млрд грн або на 21,3 % більше, ніж у відповідному періоді 2016 року.  

В промисловому секторі економіки міста у лютому 2017 року було зайнято 120,8 тис. 

працюючих, що на 0,7 тис. осіб менше, ніж у лютому 2016 року. 

Заробітна плата штатних працівників у лютому 2017 року у промисловості м. Києва 

становила 9855 грн, що на 28,8 % більше ніж у лютому 2016 року (у лютому 2017 року 

середня зарплата по м. Києву становить 9832 грн) 

Надходження до міського бюджету від промислових підприємств м. Києва за січень-

грудень 2016 року становили 3,2 млрд  грн, що на 88,2 %, або на 1,5 млрд грн  більше чим 

у січні-грудні 2015 року в тому числі: 

податок на землю складає 804 млн грн (збільшення вдвічі); 

податок з доходів фізичних осіб 1,2 млрд грн (збільшення  на  43,3 %   або  на  370  

млн грн); 

податок  на  прибуток  складає   999,7  млн грн  (збільшення майже втричі або на  

631,5 млн грн  ніж у 2015 році).       

Вдосконалення нормативно-правової бази, спрямоване на підвищення 

ефективності роботи промислового комплексу. 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва підготовлено та надано 

пропозиції Міністерству економічного розвитку і торгівлі України щодо внесення змін до 

Закону України «Про індустріальні парки». Також,  надано пропозиції до розділу V 

«Особливості в оподаткуванні та митному регулюванні інноваційної діяльності» Закону 

Україні від 04.07.2002 № 40-ІV «Про інноваційну діяльність» щодо диференціації ставок 

оподаткування для підприємств, що виробляють інноваційну продукцію, а також внесення 

відповідних змін до Податкового кодексу України.  

Запропоновано також внесення змін до законодавства України, які б стимулювали 

інноваційну діяльність підприємств у вигляді відповідних пільг з оподаткування, 

пільгового кредитування, як підприємств, що розробляють та виготовляють інноваційну 

продукцію, так і тих, що її планують впроваджувати.  

Районними в місті Києві державними адміністраціями надано до Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва пропозиції стосовно диференціації ставок 

оподаткування для підприємств, що виробляють інноваційну продукцію та надання 

державних гарантій банкам для кредитування інноваційних проектів. Отримані пропозиції 

опрацьовуються для надання центральним органам виконавчої влади.  

На виконання п.4 питання І. «Про створення індустріальних парків у місті Києві» 

протоколу № 11 розширеного засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 18.12.2015 Департаментом  підготовлено 

пропозиції Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Закону України «Про 

індустріальні парки» та Податкового кодексу України в частині спрощення регуляторних 

бар`єрів та встановлення преференцій для створення і функціонування індустріальних 

парків в Україні. Відповідно до п. 2.7. Порядку роботи із законопроектами та проектами 

інших нормативно-правових актів у виконавчому органі Київської міської ради (Київській 

міській державній адміністрації) доопрацьований Департаментом законопроект проходить 

погодження структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації).  
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Також, відповідно до п. 10 Плану законопроектних робіт виконавчого органу 

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

затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 20.12.2016 № 1296, з метою посилення державних 

преференцій для створення індустріальних парків, ефективного функціонування та 

забезпечення конкурентоспроможності їх проектів у ІІ кварталі 2017 року Департаментом 

передбачено розробку проекту Закону України з орієнтовною назвою «Про внесення змін 

до Закону України «Про індустріальні парки».  

Промисловим підприємствам доведена інформація Торгово-промислової палати 

України щодо роботи нової інтерактивної платформи «Електронна база інвестиційних 

проектів» (ЕБІП), яка покликана допомогти українським підприємцям у пошуку інвесторів. 

Підготовлені пропозиції відповідним органам державної влади щодо вдосконалення 

фінансово-кредитної підтримки промислових підприємств, в т. ч. стосовно пільгового 

кредитування національних товаровиробників; визначення нових механізмів фінансової 

підтримки. Серед пропозицій, які щоквартально надаються в аналітичних записках про 

роботу промислових підприємств районів, йдеться про: розширення переліку форм 

кредитування товаровиробників через розвиток компенсаційних позик, формування 

механізму надання пільгових інвестиційних кредитів, збільшення обсягів венчурного, 

експортного кредитування і мікрокредитування, підтримки кредитної кооперації та 

фінансового лізингу; створення сприятливих умов для отримання мікрокредитів 

громадянами і суб'єктами малого підприємництва, у тому числі за рахунок спрощення 

порядку їх надання, зменшення відсоткових ставок, збільшення термінів користування. 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва  підготовлені пропозиції  

до Мінрегіонбуду  України  щодо вдосконалення законодавства для поліпшення стану 

справ у промисловому комплексі стосовно недопущення насичення внутрішнього ринку 

імпортованими товарами низької якості та надання преференційних поправок для 

вітчизняних підприємств – виробників.  

За ініціативи Торгово-промислової палати України 27.05.2016 відбулась зустріч 

прем'єр-міністра України з представниками вітчизняних компаній для обговорення 

актуальних питань бізнесу.  

Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, оптимізація їх 

розміщення та завантаження потужностей. 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва направлені запити на 

районні в м.Києві державні адміністрації щодо виробництва імпортозамінної продукції.  

За інформацією Подільської та Оболонської районних адміністрацій промислові 

підприємства районів  спроможні випускати промислову продукцію, яка за якістю не 

поступається аналогам імпортної продукції, серед них: ПАТ «Фармак», ПАТ «Квазар», 

ПАТ «Київполіграфмаш», ПАТ «ДОК 7», ДП «Завод «Генератор», АТ «Чинбар» та ін.  

Здійснюється  організаційна підтримка роботи кластеру легкої промисловості. Так, 

03-05.03.2017 в Міжнародному виставковому центрі «Лівобережний» відбувся Перший 

весняний фестиваль 2017. Метою проведення Фестивалю є розширення ділових контактів, 

демонстрація промислової продукції та налагодження коопераційних зв`язків. Участь у 

заході прийняло понад 300 представників бізнесу як з України, так і наші партнери з 

Литви, Грузії, Білорусії, Молодови та ін. 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва розроблено план заходів 

по організації видання каталогу «Експортери м.Києва» у 2017 році. Районними в м. Києві 

державними адміністраціями щорічно надається інформація для формування каталогу та 

бази даних експортоорієнтованої продукції  про промислові підприємства, які виробляють 

конкурентноздатну продукцію та зацікавлені в диверсифікації ринків збуту.  

Динаміка усіх показників щодо інноваційної діяльності промислових підприємств 

зазнала значних змін  відповідно  до наказу Державної служби статистики від 10.11.2015 
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№ 319 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-

інновація (річна) «Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства»» та 

наказу  Державної служби статистики від 28.12.2015 № 369 «Про внесення змін до 

Методологічних положень зі статистики інноваційної діяльності», а саме: починаючи зі 

звіту за 2015 рік змінюється порядок організації збирання та оброблення інформації за 

формою № 1-інновація (один раз на два роки) «Обстеження інноваційної діяльності 

промислового підприємства». Згідно зі зміною методології формування сукупності 

промислових підприємств, що обстежуються, здійснюється по підприємствах за видами 

економічної діяльності промисловості із кількістю найманих працівників 50 і більше осіб.  

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва підготовлено перелік 

енергозберігаючої продукції, яка виробляється промисловими підприємствами м.Києва, 

який розміщений на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.  

Підготовлені пропозиції до проекту Комплексної цільової програми підвищення 

енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 

2016-2020 роки щодо впровадження автоматизованої системи обліку та контролю 

споживання енергоресурсів ДНВП «Електронмаш» на локальному рівні.   

В розробленій КНДУ НДІРоМ Інформаційній системі «Промисловість і наука» 

працює розділ «Придбання промислової продукції», в якому накопичується інформація 

про закупівлю бюджетними організаціями м. Києва товарної продукції.  

Станом на 01.04.2017 до ІС «Промисловість і наука» були внесені дані про 7103 види 

товарної продукції від 248 підприємств, установ та організацій з кола розпорядників 

коштів бюджету міста Києва всіх рівнів та комунальних підприємств, установ, тощо. 

На єдиному  веб-порталі територіальної громади міста  Києва  та  ІС «Промисловість і 

наука Києва» розміщується інформація щодо проведення заходів, в яких можуть брати 

участь столичні товаровиробники та наукові установи м. Києва, та методичні матеріали. 

Здійснюється розробка проектів програм: міської цільової програми  виробництва 

дорожньої та комунальної техніки для м.Києва; міської цільової програми виробництва 

продукції легкої промисловості підприємствами м.Києва для потреб міського 

господарства. 

Наукове, інформаційне та організаційне забезпечення розвитку промисловості. 
В рамках виконання Договору про співробітництво виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) і Національної академії наук 

України 22.03.2017 відбулося розширене засідання Президії Ради директорів підприємств, 

установ та організацій міста Києва за участю представників Президії та інститутів 

Національної академії наук України. За результатами прийнято рішення щодо надання 

НАН України переліку наукових розробок для опрацювання промисловими 

підприємствами столиці.  

Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконується договір від 

24.05.2016 № 46 з Державною установою «Науковий Центр аерокосмічних досліджень 

Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України» на виконання 

наукової розробки на тему: «Визначення розвитку зсувних процесів в межах м. Києва в 

режимі моніторингу (з використанням матеріалів дистанційних зйомок)». Результат 

розробки - проведення моніторингу розвитку зсувів на ділянках Придніпровської зсувної 

зони території м. Києва за останнє десятиріччя з використанням інженерно-геологічної та 

геоморфологічної інформації, DEM, матеріалів аерокосмічних зйомок різних років з 

високим просторовим розрізненням на зазначену територію.  

Розпочато підготовку щодо відзначення в травні 2017 року ХІ Всеукраїнського 

фестивалю науки. Планується залучення наукових установ до участі у святкуванні «Дня 

науки», а саме: участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, які 

проходитимуть у наукових установах. 
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На сьогодні головною конкурсною комісією Всеукраїнського конкурсу якості 

продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» не прийнято рішення 

щодо проведення у 2017 році конкурсу на загальнодержавному рівні. У разі прийняття 

рішення щодо проведення конкурсу на  загальнодержавному та регіональному рівні 

Департаментом спільно з Державним підприємством «Всеукраїнський державний науково-

виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» 

будуть здійснені заходи щодо проведення регіонального етапу конкурсу, підготовка 

відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), створення  Регіональної конкурсної комісії м. Києва, залучення 

спільно з районними в місті Києві державними адміністраціями промислових підприємств 

міста до участі у конкурсі. 

На початку 2017 року Департамент промисловості та розвитку підприємництва, 

спільно з членами комісії з проведення конкурсу, ініціював зміни до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмінінстрації) 

«Про проведення конкурсу «Кращий експортер року». Зокрема, було затверджено 

оновлений посадовий склад членів комісії з проведення конкурсу. Зміни вступили в дію 

після публікації розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 03.03.2017 № 240 «Про внесення змін до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 07.08.2015 № 763 «Про проведення конкурсу «Кращий експортер року» 

на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва. 

13.03.2017 у Торгово-промисловій палаті України проведено засідання комісії з 

проведення конкурсу «Кращий експортер року» та затверджено текст оголошення і 

конкурсну картку для потенційних учасників конкурсу з кола промислових підприємств-

експортерів.  

Конкурс «Столичний стандарт якості» проводиться з метою підтримки столичних 

виробників, визначення продукції і послуг високої якості та інформування про них 

споживачів, відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2015 № 610, яким Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва за участю Київської торгово-промислової 

палати та Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва доручено 

проводити конкурс «Столичний стандарт якості». Роботу з проведення конкурсу 

«Столичний стандарт якості» заплановано розпочати у ІІІ кварталі 2017 року. За 

результатами аналізу наданої документації, проведених додаткових випробувань продукції 

та обстеження виробництв експертами буде проведено відбір та оцінку якості продукції 

підприємств, які подали заявки на участь у Конкурсі. На засіданні комісії з проведення 

конкурсу «Столичний стандарт якості» та визначення суб’єктів господарювання, яким 

присвоюється диплом та знак «Столичний стандарт якості», за результатами експертної 

оцінки продукції буде прийнято рішення про відзначення  підприємств-переможців 

дипломами «Столичний стандарт якості» та сертифікатами відповідності за системою 

CERTEX та проведено урочисту церемонію нагородження переможців.  

З метою підтримки київських експортерів та поглиблення коопераційних зв’язків із 

товаровиробниками Департаментом проводиться робота щодо залучення промислових 

підприємств міста у презентації своє продукції. Так у І кварталі 2017 року  київські 

виробники брали участь у виставках, а саме: - ДП «Антонов» та ДАХК «Артем» взяли 

участь у виставці AERO INDIA-2017 (14-19.02.2017, м.Бангалор, Індія);- ТОВ фірма 

«Фавор» та «Київгума» взяли участь у виставці «Ваву Fashion 2017» (21-24.03.2017, 

м. Київ, МВЦ); Науково-технологічний алмазний концерн «Алко» та  ТОВ 

«Енерготехнолоджі» взяли участь у Міжнародній спеціалізованій виставці PLAST EXPO 

UA-2017  (28-30.03.2017, м. Київ, МВЦ); ПАТ « НВО КЗА» та ДАХК «Артем» -участь у 
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IDEX – 2017, м. Абу-Дабі, ОАЕ; ДАХК «Артем» взяв участь у виставці - LIMA-2017, 

м.Лангкаві, Малаві (Африка). 

ПАТ «Київхліб» здійснює поставки хлібобулочних виробів в новостворену мережу 

фірмової торгівлі згідно вимог інвестиційних договорів, укладених між ПАТ «Київхліб», 

Департаментом економіки та інвестицій та Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва. У зв’язку з обмеженою кількістю вільних земельних ділянок ряд 

підприємств відкривають магазини безпосередньо на територіях підприємств. В  

Дніпровському районі працюють 14 кіосків (МАФів) ПАТ «Київхліб» з продажу хліба та 

хлібобулочних виробів за соціально доступними цінами. Функціонує 4 нових фірмових 

магазинів кондитерської фабрики «Roshen». 

На території Солом’янського району ВАТ «Меридіан» ім. С.П.Корольова – відкрито 

фірмовий магазин «Меридіан» (м. Київ, бульв. І.Лепсе, 8). В Оболонському районі фірмові 

магазини мають підприємства ПП «Ярослав», ПАТ «Оболонь», ТОВ «Макаронна 

фабрика». 

Торгівельний центр ПАТ «Київський завод «Радар» постійно використовує у продажу 

товари легкої та харчової промисловості як свого виробництва, так і виробництва 

київських товаровиробників. 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 20.12.2016 № 1290, плану-графіку підвищення 

кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на 2017 рік 

у Київському міському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій Департаментом промисловості та розвитку підприємництва 

проведено 27.04.2017 навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Зазначені навчальні 

заходи проводяться Київським міським центром щорічно спільно з Департаментом.  

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва продовжується 

організаційна робота щодо створення промислового вузла «Київська бізнес-гавань». 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 24.07.2013 № 1242 «Про включення проекту створення 

промислового вузла «Київська бізнес-гавань» у Деснянському районі до переліку об’єктів, 

які потребують залучення інвестицій» комунальне підприємство виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне 

агентство» визначено замовником підготовчих робіт та розроблення Концепції 

містобудівного, організаційно-правового та комерційного забезпечення реалізації 

вищезазначеного інвестиційного проекту.  

За інформацією Департаменту містобудування та архітектури переможцем торгів по 

закупівлі ДПТ індустріального парку «Київська бізнес-гавань» у Деснянському районі (420 

га) рішенням тендерного комітету Департаменту містобудування та архітектури визнано 

комунальну організацію виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) «Інститут Генерального плану м. Києва». 14.11.2016 підписано 

договір  про  надання  послуг  на   розробку  проекту детального  плану  територій 

№ 176/ГПмд-16. Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» подано до 

Департаменту земельних ресурсів клопотання про надання дозволів на розроблення 

документації із землеустрою для будівництва, експлуатації та обслуговування 

промислового вузла на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва. На підставі 

зазначених клопотань Департаментом земельних ресурсів  підготовлено  відповідні 

проекти рішень Київської міської ради про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою. Крім цього, структурними підрозділами виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), а саме: Департаментом 
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містобудування та архітектури, Департаментом економіки та інвестицій, Департаментом 

промисловості та розвитку підприємництва, комунальним підприємством «Київське 

інвестиційне агентство» та комунальною організацією «Інститут Генерального плану 

м. Києва» проводяться та заплановані до проведення наради з питань затвердження 

Концепції розвитку території, на якій планується створити промисловий вузол «Київська 

бізнес-гавань», та щодо розроблення містобудівної документації.  

Крім того, Департаментом економки та інвестицій спільно з КП «Київське 

інвестиційне агентство» здійснено заходи з оновлення робочої групи з питань реалізації 

проекту створення промислового вузла «Київська бізнес-гавань» у Деснянському районі 

(проект розпорядження КМДА від 21.02.2017 № 231-пр «Про зміни у складі робочої групи 

з питань реалізації проекту створення промислового вузла «Київська бізнес-гавань» у 

Деснянському районі» проходить процедуру погодження в установленому порядку) 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва з метою створення 

індустріальних парків у місті Києві, відповідно до вимог Закону України «Про 

індустріальні парки», розпочато роботу з визначення земельних ділянок у м. Києві (після 

виконання п. 8.1, 8.1.3, 8.3. Програми). Планується залучити не задіяні у виробничому 

процесі земельні ділянки наступних промислових підприємств м. Києва: 

1. ЗАТ «АТЕК»,  

2. ВАТ «Київський завод «РАДАР»,  

3. ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Більшовик»,  

4. ВАТ «Київський радіозавод»,  

5. Державне підприємство «Радіовимірювач»,  

6. Державного підприємства «Завод «Генератор»,  

7. ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова,  

8. Державного підприємства «НДІ «Оріон».  

Департамент земельних ресурсів, у випадку надходження відповідних 

звернень/доручень, в межах компетенції, візьме участь в опрацюванні питання відносно 

визначення характеристик земельних ділянок для створення на них індустріальних парків. 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва розпочато роботу з 

розробки Концепції створення індустріальних парків в м. Києві та розроблено 

першочергові кроки зі створення індустріального парку в місті Києві. На виконання п.4 

питання І. «Про створення індустріальних парків у місті Києві» протоколу від 18.12.2015 

№ 11 розширеного  засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) Департаментом промислововсті та розвитку 

підприємництва підготовлено пропозиції  Кабінету Міністрів України  щодо внесення змін 

до Закону України «Про індустріальні парки» та деяких законодавчих актів України в 

частині спрощення регуляторних бар`єрів та встановлення преференцій для створення і 

функціонування індустріальних парків в Україні. Відповідно до п. 2.7. Порядку роботи із 

законопроектами та проектами інших нормативно-правових актів у виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) доопрацьований 

Департаментом законопроект проходить погодження структурними підрозділами 

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

31.03.2017 взяли участь в роботі першого засідання Робочої групи з підготовки та 

проведення ІІІ Національного форуму з підтримки експорту, проведення якого 

заплановано Торгово-промисловою палатою України на 25.05.2017. Під час засідання 

заслуховувалися питання:  

- про організацію проведення ІІІ Національного форуму з підтримки експорту,  

- опрацювання проекту програми Форуму та її узгодження,  

         - організаційні питання: визначення порядку запрошення іноземних гостей 

(представників влади та бізнесу), провідних вітчизняних підприємств-експортерів до 

участі в Форумі; з’ясування інформації щодо можливих дипломатичних візитів, які 
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припадають на час проведення Форуму; визначення порядку забезпечення висвітлення 

інформації про Форум на веб-ресурсах міністерств та відомств; тощо.  

Термін проведення круглого столу та тренінгу в І кварталі 2017 року не настав. 

За час дії Програми 2. на промислових підприємствах міста задіяна сертифікована 

система управління якістю, що відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2008, 9001:2009, ІSO 

9001-2001 тощо. Відповідно до цих стандартів на підприємствах постійно здійснюються 

заходи щодо вдосконалення існуючої системи управління якістю. По закінченню терміну 

дії наявних сертифікатів підприємства планують подовжувати їх дію або отримувати нові 

міжнародні сертифікати відповідності.  

Ряд столичних промислових підприємств атестовані за міжнародними стандартам 

серії ISO 9001, ISO 14001 – ТОВ «Арофел Семікор», ТОВ «Пролог Семікор», ТОВ 

«Коверіс Рігід Україна», ПАТ «Київмедпрепарат», ПАТ «Інститут транспорту нафти», ДП 

«Поліграфічний комбінат «Україна», ТОВ «Кнауф Гіпс Київ», ПрАТ «Біофарма», ПАТ 

«Елміз», ПАТ Швейна фабрика «Воронін», ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. С. 

Ковальської», ТОВ «ПАККОР Україна», ПАТ «Комбінат будіндустрії», ТОВ НВФ 

ВЕНБЕСТ-ЛТД, філія  ПАТ «Карлсберг Україна» м. Київ, ТДВ «Укрліфтсервіс», та інші. 

Промислові підприємства харчової галузі, а саме: ПАТ «Київська кондитерська 

фабрика «Рошен»,  ПАТ «Київський маргариновий завод», ПрАТ «Імперіал Тобакко 

Продакшн Україна» крім стандарту управління якістю ISO 9001 також мають системи 

менеджменту безпеки харчових продуктів ISO 22000:2005 (включаючи систему НАССР). 

  

ПІДПРОГРАМА 3 

КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ НА 2015–2018 РОКИ 

 

1. Оцінка ефективності виконання 

Протягом І кварталу 2017 року реалізація  Підпрограми 3 здійснювалась за такими 

основними напрямами: 

- розвиток сфери роздрібної торгівлі та ресторанного господарства; 

- удосконалення  діяльності підприємств ринкової мережі;   

- створення запасів  продовольчих ресурсів; 

- розвиток сфери побутових послуг. 

Розвиток сфери роздрібної торгівлі та ресторанного господарства 

Діяльність Департаменту промисловості та розвитку підприємництва у процесі 

виконання Програми 3 спрямована на створення сучасної  інфраструктури споживчого 

ринку на території міста, задоволення потреб киян і гостей столиці у різноманітних 

товарах та послугах на європейському рівні. 

У місті постійно зростає мережа продовольчих магазинів, особливо в районах, де 

відсутня (новобудови) або недостатня мережа продовольчих магазинів. З метою 

планомірного розвитку інфраструктури споживчого ринку м. Києва, під час будівництва 

нових жилих мікрорайонів, генеральним планом передбачається відкриття закладів 

торгівлі та побутового обслуговування населення на перших поверхах будинків, які 

вводяться в експлуатацію. 

На сьогодні в місті функціонують 6514 продовольчих та непродовольчих закладів 

торгівлі, в т. ч. 87 торгово-розважальних центрів загальною площею понад 4 млн кв. м, 

3263 загальнодоступні об’єкти харчування на 179,7 тис. місць. 

За звітній період в м. Києві відкрито 12 продовольчих магазинів, 13 закладів з 

продажу непродовольчих товарів та 9 закладів ресторанного господарства, в т. ч. у нових 

приміщеннях – 5 закладів торгівлі з продажу продуктів харчування та 5 – з продажу 

непродовольчих товарів, 4 заклади ресторанного господарства. 
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Для підтримки киян, в першу чергу соціально незахищених верств населення, 

продовжується реалізація соціального проекту «Картка киянина», в якому беруть участь 

три продовольчі торговельні мережі великого формату: ПП «Білла Україна», ТОВ «Новус 

Україна», ПрАТ «Фуршет» та непродовольча мережа супермаркетів побутової техніки 

ТОВ «Фокстрот».   

Відповідно до укладених договорів між виконавчим органом Київської міської ради 

(Київською міською державною адміністрацією) та суб’єктами господарювання знижки за 

карткою киянина надаються від 3 до 7 відсотків. Витрати, пов’язані з наданням знижок 

утримувачам картки киянина, суб’єктам господарювання з міського бюджету не 

компенсуються.  

В 2015 році в столиці запроваджено новий порядок розміщення об’єктів сезонної та 

засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі відповідно до рішення Київської 

міської ради від  04.09.2014 № 62/62 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 24.02.2011  № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі 

(внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного 

чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та 

внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» та деяких рішень Київської 

міської ради» (в редакції рішення від 25.12.2014 № 746/746). 

Видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 02.04.2015 № 300 «Про затвердження Порядку розміщення 

засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві», яке зареєстроване в Головному 

територіальному управлінні юстиції в м. Києві 09.04.2015 за № 52/1163 (далі – Порядок),  

від 14.04.2015 № 365 «Про затвердження схеми розміщення об’єктів сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі на території м. Києва», від 23.07.2015  № 731 «Про 

затвердження схеми розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної 

мережі» (із змінами та доповненнями від 25.09.2015 № 952 і від 27.04.2016 № 291). 

Порядок оприлюднювався на єдиному  веб-порталі територіальної громади м. Києва 

для обговорення та надання пропозицій громадськістю. Погоджено Київським міським 

територіальним відділенням Антимонопольного комітету України та Головним 

територіальним управлінням юстиції у місті Києві, має силу нормативного документу та 

безстрокову дію.  

Відповідно до розпорядчих документів комунальне підприємство «Міський магазин» 

виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), якому надано 

повноваження щодо організації розміщення засобів пересувної та об’єктів сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі, здійснюються організаційні заходи щодо 

проведення торгів на право розміщення суб’єктами господарювання сезонних об’єктів та 

засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на території столиці.  

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва здійснено організаційні 

заходи щодо забезпечення комунальним підприємством «Міський магазин» з 02.03.2017 

прийому заяв від суб’єктів господарювання та проведення 15.03.2017 електронних торгів 

на отримання суб’єктами господарювання права щодо розміщення на території                        

м. Києва об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі. Всього було виставлено 

630 лотів (адрес), переможців визначено за 185 лотами, на сьогодні здійснюються заходи 

щодо укладання договорів із суб’єктами господарювання на розміщення об’єктів сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі за 171 адресою. 20.01.2017 проведено електронні 

торги на право розміщення суб’єктами господарювання засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі на території столиці. За їх результатами із 

суб'єктами господарювання укладено 34 договори. 
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Для удосконалення законодавства, що регулює функціонування об’єктів пересувної 

та сезонної торгівлі, Департамент промисловості та розвитку підприємництва надав 

пропозиції до плану законопроектних робіт виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на 2017 рік «Про внесення змін до наказу 

Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 № 369 «Про 

затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі» щодо визначення 

чітких правил розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та 

пунктів некапітальної забудови для сезонного продажу товарів. 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24.02.2011 № 56/5443  всі питання 

щодо організації залучення пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою, в 

тому числі щодо укладання договорів щодо розміщення майданчиків для харчування біля 

закладів ресторанного господарства та оформлення паспорта прив’язки, з 2015 року 

делеговано Департаменту містобудування та архітектури. 

Рішенням  Київської міської ради від 25.12.2014 № 746/746 «Про особливості 

застосування Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності 

в м. Києві» Департамент промисловості та розвитку підприємництва уповноважено 

надавати до Департаменту містобудування та архітектури аргументовані пропозиції щодо 

можливості розміщення відкритих (літніх) майданчиків для харчування біля стаціонарних 

закладів ресторанного господарства або відмови в укладанні договору про сплату пайової 

участі щодо їх розміщення з урахуванням функціонального призначення (спеціалізації) 

майданчиків для харчування та надходження скарг від громадян на розміщення або 

функціонування таких майданчиків. 

У звітному періоді опрацьовано 1207 заяв щодо розміщення майданчиків для 

харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, які надійшли від 

Департаменту містобудування та архітектури через портал Містобудівного кадастру 

м. Києва. 

З метою безперебійного забезпечення споживчого попиту населення столиці хлібом 

та хлібобулочною продукцією за помірними цінами здійснюються заходи із створення 

об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються 

найвищим споживчим попитом у м. Києві. 

Відповідно до рішення Київської міської ради проведено конкурс із залучення 

інвестора до створення об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, 

що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві. Переможцем конкурсу 

визначено ПАТ «Київхліб», з яким укладено 4 інвестиційні договори «Про створення 

об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються 

найвищим споживчим попитом у місті Києві». Станом на 31.03.2017 встановлено та 

введено в експлуатацію   150 об’єктів роздрібної торгівлі. 

ПАТ «Київхліб» відповідно до інвестиційних договорів взяло на себе зобов’язання 

забезпечувати протягом трьох років продаж хліба та хлібобулочних виробів, що 

користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві, за цінами: хліб житньо-

пшеничний подовий (типу «Український») вагою  0,95 кг – 5,25 грн, хліб пшеничний І 

ґатунку (овальний) (типу «Пшеничний») вагою 0,65 кг – 4,05 грн, батон нарізний (типу 

«Київський») вагою 0,5 г – 4,15 грн. 

Під час проведення загальнодержавних та загальноміських заходів, виставок, 

ярмарків, фестивалів Департамент промисловості та розвитку підприємництва здійснює 

заходи щодо забезпечення торговельного обслуговування киян та гостей столиці, а також 

надання підтримки суб’єктам господарювання щодо їх участі у зазначених заходах для 

просування та реалізації товарів власного виробництва за цінами виробника та створення 

тимчасових робочих місць. 

У І кварталі 2017 року проведено такі заходи: 
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з нагоди святкування 19.01.2017 Водохреща у Парку культури та відпочинку 

«Гідропарк» забезпечено функціонування стаціонарних закладів ресторанного 

господарства (11 закладів), 2 намети з продажу меду та бджільництва і один засіб 

пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі з реалізації гарячих напоїв; 

  з нагоди вшанування учасників бойових дій на території інших держав, біля музею 

воїнів-інтернаціоналістів 15.02.2017  на території Меморіального комплексу 

«Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» встановлено два 

об’єкти торгівлі з продажу гарячих напоїв і продуктів харчування нескладного 

асортименту та 20 альтанок з посадковими місцями. 

Надано сприяння органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Сирець-1» 

щодо проведення фестивалю дитячого розвитку та дозвілля «Прекрасний світ дитинства» в 

Сирецькому парку (вул. Тимофія Шамрила)» з 07.01. – 15.07.2017 щосуботи з 10.00 до 

19.00 (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 05.01.2017 № 2). 

 Під час розгляду звернень та листів від суб’єктів господарювання та мешканців 

м. Києва, а також в телефонному режимі та на особистому прийомі, спеціалістами 

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва постійно надаються 

консультації та роз’яснення щодо провадження торговельної діяльності на території 

м. Києва; додержання суб’єктами господарювання вимог Закону України «Про державне 

регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів»; постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 

№ 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил 

торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів»; рішень Київської міської 

ради від 23.12.2010  № 413/5225 «Про деякі питання з упорядкування в м. Києві роздрібної 

торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, вином столовим, пивом (крім 

безалкогольного) та тютюновими виробами», від 17.03.2016  № 237/237 «Про деякі 

питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в 

м. Києві», від 22.09.2016 № 19/1023 «Про обмеження реалізації алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об’єктах торгівлі в м. Києві»; наказу 

Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 № 219 

«Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства»; 

дотримання норм та правил, які діють у сфері торгівлі та ресторанного господарства; щодо 

Порядку розміщення об’єктів сезонної та засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної 

мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного 

господарства, інших нормативних документів, що регламентують діяльність у сфері 

споживчого ринку та торгівлі. 

01.02.2017 в приміщенні Київської міської державної адміністрації відбулося 

засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), одним з питань 

порядку денного якого було включено питання про особливості проведення заходів 

державного нагляду (контролю) у сфері безпечності та якості харчових продуктів. Для 

висвітлення зазначеного питання запрошено Рубана О. М. - начальника Головного 

управління  Держпродспоживслужби у м. Києві.  

За результатами засідання здійснено комплекс організаційних  заходів щодо 

проведення розширених нарад у кожному районі м. Києва із суб’єктами господарювання із 

залученням представників Головного управління Держпродспоживслужби у м. Києві щодо 

інформування підприємців про порядок провадження господарської діяльності, пов’язаної 

з реалізацією, виготовленням, зберіганням продуктів харчування. 

З метою попередження нещасних випадків та порушень громадського порядку під час 

загальнодержавних заходів з увічнення пам’яті Героїв Небесної  Сотні, які проводилися 
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відповідно до Указу Президента України від 11.02.2015 № 69/2015 «Про вшанування 

подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» та 

відповідного плану заходів з підготовки та відзначення у м. Києві Дня Героїв Небесної 

Сотні (п. 27), з 16 – 20.02.2017 працівниками Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва проводилося обстеження закладів торгівлі та тимчасових споруд щодо 

дотримання суб’єктами господарювання, що провадять торговельну діяльність в 

центральній частині міста Києва, а саме: в межах Софіївської та Михайлівської площ; 

вулиць: Інститутської, Хрещатик, Малої Житомирської, Костьольної, Софійської, 

Архітектора Городецького, Б. Грінченка; пров. Володимирського та Майдану 

Незалежності, вимог статті 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва 

і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів», рішення Київської міської ради від 23.12.2010 № 413/5225  «Про деякі питання з 

упорядкування в м. Києві роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, 

вином столовим, пивом (крім безалкогольного) та тютюновими виробами». 

Здійснено заходи щодо організації підприємствами торгівлі, підпорядкованими 

комунальними підприємствами благодійної допомоги продуктами харчування (консерви 

м’ясні та рибні, згущене молоко, чай, цукор, бутильована вода), свічками та засобами 

гігієни (памперси для дітей та дорослих) для постраждалого населення м. Авдіївка 

Донецької області. Товари доставлено 03.02.2017 до пункту збору, комплектування та 

відправки гуманітарної допомоги за адресою вул. Дніпродзержинська, 130 (КП ШЕУ 

Дарницького району). 

Комунальними підприємствами (КП «Міський магазин», КП «Бессарабський ринок», 

КП «Володимирський ринок», КП «Житні ринок», КП «Поділ-Нерухомість», КП «Київська 

спадщина») надано благодійну допомогу продуктами харчування (рибні та м’ясні 

консерви, чай, цукор, макаронні вироби з м’ясом курки швидкого приготування, каша ячна 

у консервах) постраждалому від вибухів боєприпасів на військових складах населенню 

м. Балаклія,  Харківської області.  

У зв’язку з пониженням температури повітря та погіршенням погодних умов 

(снігопади), а також обмеженням в’їзду великогабаритного транспорту на територію 

столиці, забезпечено водіїв цього транспорту, що змушені були очікувати права проїзду, 

гарячими напоями у спеціальних пунктах обігріву на в’їзді до м. Києва. 

Протягом І кварталу 2017 року взято участь та надано інтерв'ю і коментарі у 

«гарячій» лінії в КБУ «Контактний центр  м. Києва» за участі ТРК «Київ» щодо надання 

відповідей на звернення мешканців у прямому ефірі щодо найактуальніших питань у сфері 

споживчого ринку та торгівлі, яка відбулась 11.01.2017. 

Удосконалення  діяльності підприємств ринкової мережі  

З метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства Правил торгівлі 

на ринках у місті Києві підготовлений за поданням Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва проект рішення Київської міської ради «Про затвердження 

Правил торгівлі на ринках у місті Києві» прийнято у першому читанні на сесії Київської 

міської ради (08.02.2017). 

На виконання Указу Президента України від 23.05.2001 № 334/2001 «Про заходи 

щодо вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих 

товарів»:  

ТОВ «Теремки - 2» виконує роботи з будівництва малого ринкового комплексу на вул. 

Лятошинського, 14 у Голосіївському районі; 

ТОВ «Агроринок» будує торговельний комплекс ІІІ категорії складності (з 

модернізацією торговельних місць) на вул. Вербицького, 32 у Дарницькому районі;  

ПрАТ «Фірма «Лісова» проводить реконструкцію ринку «Лісовий» на вул. 

Миропільській, 2 у Деснянському районі (реконструкція передбачає будівництво 

двоповерхової споруди з паркінгом на 240 машиномісць);  



 22 

Крім того, проводиться наступна робота: 

у Дніпровському районі – ТОВ «Десна-С-ЛТД» здійснює погодження проектної 

документації у частині реконструкції газової котельні; ПрАТ «Дніпровський ринок» 

розглядається питання щодо проведення реконструкції  в 2017-2018 роках; ТОВ «Берком» 

розроблено ескізний проект реконструкції ринку «Березняки» (реконструкцію ринку 

заплановано розпочати у ІІІ кварталі 2017 року); ТОВ «Парк-сервіс»- отримані 

містобудівні умови щодо реконструкції ринку «Автозапчастини» (на сьогодні здійснюється 

проектування ринку); в Оболонському –  ТОВ БП СП «Колосок», ТОВ ТЦ «Люкс» та ТОВ 

«Явір-95» проводять модернізацію торговельних місць; у Святошинському - ТОВ «Макс 

Лед» проводить модернізацію торговельних місць. 

З метою розроблення проектно-кошторисної документації з подальшим виконанням 

робіт з реконструкції (реставрації) будівель, що знаходяться у господарському віданні 

комунальних підприємств «Бессарабський ринок», «Володимирський ринок», «Житній 

ринок», до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік включено 

об’єкти «Реставрація будівлі критого ринку на Бессарабській площі, 2», «Реконструкція 

будівлі критого ринку на вул. Антоновича, 115», «Реконструкція будівлі критого ринку на 

вул. Верхній Вал, 16». 

За звітний період (за зверненнями суб’єктів господарювання та громадян) 

працівниками Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, в межах наданих 

повноважень, надано понад 30 консультацій щодо організації та функціонування ринків. 

На територіях продовольчих та змішаних (за спеціалізацією) ринків облаштовано 10,1 

тисяч торговельних місць для продажу сільськогосподарської продукції та інших 

продовольчих товарів, з яких 2 тис. одиниць (за оперативними даними) є вільними. 

Торговельні місця першочергово надаються безпосереднім товаровиробникам з Київської 

області та інших регіонів України. 

З метою підтримки малозахищених категорій громадян на продовольчих та змішаних 

ринках міста облаштовано 2 тис. «соціальних» торговельних місць для надання їх 

громадянам для організації продажу (за пільговими тарифами) сільськогосподарської 

продукції рослинного походження, вирощеної на власних присадибних ділянках. 

Відповідно до Законів України від 31.07.2014 № 1622-VII «Про внесення змін до 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», від 28.12.2014 № 71-VIII 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо податкової реформи», від 28.12.2014 № 76-VIII «Про внесення змін та 

визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» встановлено 

мораторій на здійснення перевірок суб’єктів господарювання на період з серпня до грудня 

2014 року, на 2015, 2016 та 2017 роки. Одночасно, за зверненнями громадян щодо фактів 

порушення правил торгівлі та відповідно до Законів України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», в частині забезпечення 

контролю за належною організацією обслуговування населення торговельними 

підприємствами усіх форм власності, працівниками Департаменту промисловості а 

розвитку підприємництва, з виїздом на місця, із залученням фахівців відповідних міських 

та районних служб, державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи, 

представників адміністрацій ринків, здійснено близько 40 обстежень на ринках з метою 

розгляду цих звернень та вжиття заходів, в межах наданих повноважень, щодо усунення 

суб’єктами господарювання виявлених порушень. Для приведення до належного 

санітарно-технічного стану підприємств ринкової мережі, забезпечення  функціонування 

відповідно до вимог санітарного та ветеринарного законодавства адміністраціями ринків 

виконуються роботи відповідно до складених планів заходів з метою підготовки 

підприємств до роботи у весняно-літній період 2017 року.   

Крім цього, на виконання пункту 11.1 протоколу від 16.02.2017 № 2 засідання 

Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому органі Київської 
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міської ради (Київській міській державній адміністрації) та відповідно до розробленого 

графіка працівники Управління взяли участь у роботі районних комісій з проведення 

обстежень агропродовольчих ринків у період з 03 до 29.03.2017 . Проведено обстеження 30 

ринкових підприємств. У роботі районних комісій взяли участь фахівці Головного 

управління Держпродспоживслужби в м. Києві. 

Створення запасів  продовольчих ресурсів 

Уповноваженим оператором із закупівлі продовольчого зерна в місті Києві визначено 

ТОВ «Столичний млин», яким на сьогодні здійснюється закупівля, збереження та 

переробка зерна на борошно. 

Для потреб м. Києва впродовж січня-березня 2017 року ТОВ «Столичний млин» 

закуплено 21,3 тис. т продовольчого зерна (в т. ч. пшениці – 17,6 тис. т, жита – 3,7 тис. т). 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 26.05.2015 № 507 «Про проведення ярмарків у місті 

Києві» протягом січня-березня 2017 року проведено 1225 сільськогосподарський ярмарків, 

на яких реалізовано 54,1 тис. т сільськогосподарської продукції та інших продовольчих 

товарів у широкому асортименті, в т. ч. плодоовочевої продукції – 22,5 тис. т, м’яса 

свіжого та м’ясопродуктів – 7,2 тис. т, риби та рибопродуктів – 2,5 тис. т, інших 

продовольчих товарів – 21,9 тис. т.  

Залучення до ярмаркових заходів безпосередніх сільськогосподарських  виробників з 

різних регіонів України дозволило реалізовувати продукцію за цінами, нижчими на 10–

15 %,  ніж в роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.  

Розвиток сфери побутових послуг 

В рамках виконання Програми 3. проводиться систематичний моніторинг діяльності 

об’єктів побутового обслуговування населення, впорядкування бази даних цих об’єктів, 

надання консультативної та інформаційної допомоги. 

За даними районних в місті Києві державних адміністрацій, на сьогодні                

в місті надають свої послуги 5782 об’єкти побутового обслуговування, у сфері побуту 

працює понад 34,6 тис. осіб.  

За період з січня по березень 2017 року, відповідно до затвердженого графіка, 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва здійснено моніторинг 58 

об’єктів побуту з метою надання їм консультативної допомоги та впорядкування 

інформації щодо дислокації підприємств, а також з метою виявлення кращих з них для 

участі в районному та міському конкурсах-оглядах на присвоєння звання «Зразковий 

об’єкт побуту». 

За січень-березень 2017 року розпочали роботу 28 об’єктів побуту. 

За результатами обстежень було підготовлено інформаційні довідки на адресу 

заступників голів районних в місті Києві державних адміністрацій, згідно з розподілом 

обов’язків, в яких проаналізовано проблемні питання розвитку сфери побуту районів та 

надано рекомендації щодо покращення  їх роботи. 

З метою реалізації творчої ініціативи молоді та підвищення професійного рівня 

працівників сфери побутового обслуговування проведено роботу з 

райдержадміністраціями, Академією перукарського мистецтва, КП КМР 

«Телерадіокомпанія «Київ», КП «Вечірній Київ» для популяризації заходу та залучення 

майстрів перукарського мистецтва в навчальних програмах та семінарах ХV 

Міжнародного Фестивалю перукарського мистецтва, моди і дизайну «Кришталевий 

Янгол», який відбудеться з 21-22.04.2017 в Центрі культури та мистецтв «КПІ» (м. Київ, 

проспект Перемоги,37).  

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) «Про результати міського конкурсу-огляду суб’єктів 

господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у 

м. Києві у 2016 році» від 31.03.2017 № 378, 19 об’єктам побуту  присвоєно звання 
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зразкового. 

 

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми. 

Комплексна програма є основою для щорічних Програм соціально-економічного 

розвитку м. Києва та враховує положення Стратегії сталого розвитку «України – 2020», 

схваленої Указом Президента України від 12.02.2015 № 5/2015, Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 06.08.2014 № 385 та Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060. 

На реалізацію Комплексної програми з бюджету м. Києва, у  І кварталі 2017 року не 

було фінансування.  

Комплексна програма потребує внесення змін, а саме: оновлення складу учасників 

(співвиконавців), збільшення загального обсягу фінансових ресурсів та коригування 

бюджетних коштів, необхідних для реалізації заходів Комплексної програми. У зв’язку з 

вищевикладеним Департамент промисловості та розвитку підприємництва підготував 

проект рішення Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про 

внесення змін до Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку 

підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 – 2018 роки, затвердженої  

рішенням Київської міської ради  від 16.04.2015 № 409/1274», який направлено на 

експертизу  Департаменту фінансів, відповідно до вимог рішення Київської міської ради 

від 29.10.2009 № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських 

цільових програм у місті Києві». 

Для розвитку малого та середнього підприємництва необхідно поліпшення бізнес-

клімату за такими основними напрямами: 

1. 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. 

2. 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 декларативний характер, в ньому відсутні об’єктивні критерії 

оцінки ефективності виконання заходів щодо розвитку підприємництва. 

3. 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. 

4. Розширення доступу  малого та середнього підприємництва 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. 
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5. 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. 

6. 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. 

7. 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.  

Необхідно переглянути співвідношення штрафних санкцій до рівня мінімальної 

заробітної плати (в т.ч. шляхом підтримки законопроекту «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо врегулювання адміністративної відповідальності за 

порушення трудового законодавства», реєстр. № 5711;  

8. 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. 

У сфері промисловості потребують вирішення наступні проблемні питання: 

1. Надмірне податкове навантаження на промислові підприємства. 

Для вирішення зазначеного питання необхідно внести зміни до додатку № 1 (табл. 

1.1) наказу Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбудархітектури України,  

Української  академії  аграрних  наук  від  27.01.2006 № 18/15/21/11,  затвердженого в  

Міністерстві  юстиції  України  від   05.04.2006  № 388/12262  відповідно  до постанови 

Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 № 213 постанови Кабінету Міністрів України  

від 23.03.1995 № 213 в частині зменшення значення коефіцієнту для земель промисловості 

з 1,2 до 0,5. 

2. Низький рівень завантаженості виробничих потужностей промислових 

підприємств. 

Для вирішення зазначеного питання необхідно внести зміни до п. 2 ст. 39 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель» щодо надання права місцевим 

адміністраціям визначати перелік продукції, закупівля якої за кошти міського бюджету 

буде здійснюватись із застосуванням переговорної процедури закупівлі. 

3. Необхідність розробки програм реструктуризації, реорганізації та оптимізації 

промислових підприємств державної форми власності. 

У сфері торгівлі потребують першочергового вирішення наступні проблемні 

питання: 

1. Потребує внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження 

Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на 

ринку споживчих товарів» в частині делегування виконавчим органам міських рад 

повноважень щодо встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств, 

установ та організацій сфери торгівлі, ресторанного господарства, побутового 

обслуговування населення незалежно від форм власності. 

2. Потребує внесення змін до Закону України «Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів» в частині запровадження додаткових обмежень стосовно місця та 

часу торгівлі алкогольними напоями. 

 

Виконуючий обов’язки директора Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва                                          Н. Кондрашова 


