
 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
ПРО ХІД ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ КИЇВСЬКОЇ  

МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА, ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СПОЖИВЧОГО РИНКУ 

НА 2015–2018 РОКИ  У 2016 РОЦІ   
 

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 2016 року порівняно з 2015 роком 
збільшилась кількість суб’єктів підприємництва, зареєстрованих як платники 
податків, та тих, що фактично сплачували податки, зросла сума надходжень податків 
і зборів до бюджету від суб’єктів підприємництва.  

Кількість новостворених суб’єктів господарювання у І кварталі 2016 року 
збільшилась порівняно з відповідним періодом попереднього року на 31,8 % та 
становила майже 10 тис., в тому числі кількість фізичних осіб-підприємців 
збільшилась в 1,8 рази  та  становила 5,4 тис. осіб, разом з тим, кількість юридичних 
осіб зменшилась на 0,4 % та  становила 4,6 тисяч. 

Ліквідовано 2,9 тис. суб’єктів господарювання, що на 34,6 % менше, ніж у І 
кварталі 2015 року, в тому числі 276 юридичних осіб (на 2,5 % менше) та 2,7 тис. 
фізичних осіб-підприємців (на 36,8 % менше).  

Дані наведені лише за І квартал 2016 року в зв’язку з тим, що відповідно до Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань»  з  травня 2016 року реалізація повноважень у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців забезпечується районними в місті 
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Києві державними адміністраціями через відділи (центри) надання адміністративних 
послуг або безпосередньо державними реєстраторами.  

3 метою виконання делегованих повноважень у сфері реєстрації розпорядчими 
документами районних в місті Києві державних адміністрацій утворено відділи державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та затверджено їх штатну 
чисельність. 

На сьогодні програмні засоби ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не дають можливості відбору 
інформації  про кількість зареєстрованих юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а 
також про кількість проведених державними реєстраторами реєстраційних дій, в тому 
числі про державну реєстрацію новостворених та ліквідованих юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців, та сформувати дані щодо кількості юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців з тимчасово окупованих територій, які зареєстрували свій 
бізнес у м. Києві. 

Також, враховуючи «екстериторіальність» проведення реєстраційних дій відповідно 
до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань», провести аналіз щодо здійснення державними реєстраторами 
реєстраційних дій  не вбачається можливим. 

Міністерству юстиції України, як держателю Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виконавчим 
органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) направлено 
лист від 29.09.2016 № 004-1744 щодо забезпечення реалізації в повній мірі функції 
формування звітів засобами програмного продукту Автоматизоване робоче місце для 
роботи з «Єдиним  Державним  реєстром  юридичних осіб та фізичних осіб підприємців». 
Державне підприємство «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції 
України листом від 07.12.2016 № 5071/01-03 повідомило,  що  на  виконання  наказу  
Міністерства  юстиції  України від 31.05.2016 № 1565/5 з 01.07.2016 підприємство 
визначено технічним адміністратором  «Єдиного  Державного  реєстру  юридичних осіб та 
фізичних осіб підприємців». Підприємству передано програмне забезпечення Єдиного 
державного реєстру, в якому відсутня технічна можливість здійснення формування будь-
яких звітів. Пропозиції та зауваження  виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)  будуть враховані при розробці нового 
програмного забезпечення «Єдиного  Державного  реєстру  юридичних осіб та фізичних 
осіб підприємців». Загальна кількість суб’єктів підприємництва у м. Києві, 
зареєстрованих як платники податків, у 2016 році становила понад 599,2 тис., що на 
13 % більше порівняно з 2015 роком. В тому числі  кількість юридичних осіб 
становила понад 235,3 тис., що на 5,3 % більше, ніж у 2015 році, кількість фізичних 
осіб-підприємців –  363,9 тис. осіб, що більше на 18,6 %, ніж у 2015 році. 
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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 17,3 %  та становила  352,7 тис., в тому числі  кількість юридичних осіб 
збільшилась на 32,2 % та становила 78,9 тис., кількість фізичних осіб-підприємців зросла 
на 13,6 %  та становила 273,8 тис. осіб. 

 
Динаміка кількості суб'єктів підприємництва м. Києва,  

що фактично сплачували податки,тис. од. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження до бюджету податків і зборів від суб’єктів підприємництва за 
результатами   2016  року порівняно з 2015 роком збільшились: до Зведеного бюджету 
надійшло 208,1 млрд  грн, що в 1,5 рази більше, до бюджету міста Києва – 19,8 млрд грн, 
що більше в 1,7 рази. 

 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

476,5 

530,3 

599,2 

 2014 рік За даними Головного управління 

  113% 

111,3% 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 

335,2 

300,7 

352,7 

2014 рік За даними Головного управління 

117,3% 

% 
89,7% 
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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 останніми оперативними даними Головного управління статистики у м. Києві 
по показниках розвитку малого та середнього підприємництва у 2015 році Київ 
залишається лідером серед регіонів України. У столиці зосереджено 25,4 % малих та 
середніх підприємств України, на яких зайнято 20,8 % всіх найманих працівників 
малих та середніх підприємств України та реалізовано 39,2 % загальних обсягів 
реалізації їх продукції (товарів, послуг).   

2014 рік 2015 рік 2016 рік 

96,8 

135,3 

208,1 

2014 рік За даними Головного управління 

  153,8% 

139,8% 

2014 рік  2015 рік 2016 рік 

9,4 11,8 19,8 

2014 рік За даними Головного управління 

  167,8% 
125,5% 
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На початок 2016 року в Києві діяло 87 260 малих та середніх підприємств, з них 

83 964 малих та 3 296 середніх. У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення це 
становить 301 підприємство. Порівняно з 2014 роком загальна кількість малих та 
середніх підприємств у місті зменшилась на 17 одиниць або на 0,02 %  за рахунок 
зменшення кількості середніх підприємств. Середньорічна кількість найманих 
працівників малих та середніх підприємств у 2015 році зменшилась порівняно з 2014 
роком на 8 % (за рахунок зменшення кількості найманих працівників на середніх 
підприємствах на 6,1%) та становила 845,8 тис. осіб або 61,4 % загальної кількості 
найманих працівників підприємств міста. Обсяг реалізованої продукції (товарів, 
послуг) малих та середніх підприємств збільшився на 23,9 %  та становив  майже 1 
216 200 млн грн або 63 % загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) 
підприємств Києва. Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) у 
загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) по економіці міста в 
цілому на малих підприємствах становила 15 %, на  середніх – 48 %.  

Протягом 2016 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/) 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 2016 рік, який включає 19 проектів регуляторних актів. 

Протягом 2016 року до Плану внесено 9 змін, відповідно до яких його доповнено 24 
проектами регуляторних актів. 

Також підготовлено План 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 єдиному  
веб-порталі територіальної громади міста Києва в розділі «Регуляторна діяльність». 

Вказаний План на 2017 рік включає 11 проектів регуляторних актів. Окрім того, 
30.12.2016  заступником голови Київської міської державної адміністрації 
затверджено 1 зміну, якою План на 2017 рік доповнено 5 проектами регуляторних 
актів. 

Сформовано та оприлюднено Реєстр діючих регуляторних актів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) станом на 
01.02.2016.  

Відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих виконавчим 
органом Київради (Київською міською державною адміністрацією), відповідно до 
статті 10 Закону, здійснюється на підставі Графіку відстежень результативності 
регуляторних актів виконавчого органу Київради (Київської міської державної 
адміністрації) на 2016 рік, який 01.04.2016 затверджений заступником голови 
Київської міської державної адміністрації та 06.04.2016 оприлюднений на веб-порталі 
в підрозділі «Відстеження результативності регуляторних актів» розділу 
«Регуляторна діяльність». 

Відповідальними структурними підрозділами виконавчого органу Київської 
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міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно проводиться 
робота щодо виконання заходів із відстеження результативності регуляторних актів 
(проектів регуляторних актів). 

На інтернет-порталі в підрозділі «Відстеження результативності регуляторних 
актів» розділу «Регуляторна діяльність» протягом 2016 року було оприлюднено 43 
звіти про результати відстеження результативності регуляторних актів (проектів 
регуляторних актів): розпоряджень (проектів розпоряджень) виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); рішень (проектів 
рішень) Київської міської ради, а саме: 

11 звітів про результати періодичного відстеження результативності; 
15 – повторне відстеження результативності; 
17 звітів про проведення базового відстеження результативності проекту 

регуляторного акта. 
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 єдиному веб-порталі 
територіальної громади міста Києва. Протягом 2016 року оприлюднено 67 проектів 
регуляторних актів, а саме: 42 проекти регуляторних актів – рішень Київської міської 
ради (із них 7 проектів повторно оприлюднені) та 25 проектів регуляторних актів – 
розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) з відповідним повідомленням про оприлюднення та аналізом 
регуляторного впливу. 

Проводиться фахова експертиза проектів рішень Київської міської ради про 
відповідність вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики». Протягом звітного періоду до Департаменту надійшло для розгляду 29 
проектів рішень Київської міської ради із яких: 

17 проектів отримали фахову експертизу щодо відповідності вимогам статей 4 та 
8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності»; 

12 проектів отримали роз’яснення щодо ознак регуляторності. 
На виконання протокольного доручення від 19.10.2016 № 25 засідання постійної 

комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики, Департаментом сформовано реєстр діючих з 2011 року регуляторних актів 
– рішень Київської міської ради. 

Водночас, за вказаний період, Департаментом опрацьовано 56 проектів 
розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) відносно яких надані роз’яснення щодо ознак 
регуляторності.  

Для забезпечення дотримання єдиного підходу щодо підготовки аналізу 
регуляторного впливу до проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 19.02.2016 за підтримки 
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Департаментом промисловості та 
розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) спільно з Державною регуляторною службою 
України проведено семінар з питань впровадження змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення 
аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» за участі 50 осіб 
(представники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) та районних в м. Києві державних 
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адміністрацій). Під час семінару до учасників було доведено необхідність 
підготовки проектів регуляторних актів та змін до них, в т.ч. із застосуванням 
Методики оцінки витрат та економічних вигід «cost-benefit analysis» та М-Тесту. 

19.04.2016 представники Департаменту промисловості та розвитку 
підприємництва участь у публічному обговорені пропозицій  щодо внесення змін до 
Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», яке відбулось у 
Державній регуляторній службі України.  

Захід відбувся за підтримки Програми USAID «Лідерство в економічному 
врядуванні» (ЛЕВ). Загалом у своїх виступах експерти торкнулись процедурних 
питань, які виникли в процесі застосування Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності». Також обговорили і можливі зміни щодо переліку видів 
господарської діяльності, що ліцензуються. 

Також з метою виконання заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, які 
мають бути реалізовані на державному та місцевому рівнях, в IV кварталі 2016 року 
Департамент промисловості та розвитку підприємництва організував проведення 
опитування районними в місті Києві державними адміністраціями підприємців 
відповідних районів та їхніх 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, було запропоновано районним в місті Києві державним 
адміністраціям 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. 

На сьогодні, Департамент промисловості та розвитку підприємництва 
опрацьовує надані пропозиції. 

11.10.2016 згідно пункту 9-1 розділу V Прикінцевих положень Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності» у зв’язку з децентралізацією 
повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю відбулась передача 
повноважень у сфері державної політики з питань державного архітектурно-
будівельного контролю та нагляду  від Державної архітектурно-будівельної інспекції 
України до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю 
у м. Києві. 

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 36 «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.  

У Контактному центрі міста Києва  відбулась пряма  «гаряча лінія» за участю 
в.о. директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Кондрашової 
Н.М., під час якої обговорено: питання підприємницької діяльності; порядок розміщення 
сезонних (літніх) майданчиків біля закладів громадського харчування;  організація та 
проведення сільськогосподарських ярмарків;  діяльність продовольчих, змішаних і 
непродовольчих ринків; питання продажу соціальних сортів хліба тощо. 

Телефонні «гарячі лінії» для підприємців регулярно проводились також Головним 
управлінням Державної фіскальної служби у м. Києві та райдержадміністраціями 
міста.  
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Для забезпечення діалогу між підприємцями та владою активізовано роботу 

Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому органі 
Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) затверджено 
персональний склад робочих груп за найбільш актуальними напрямками розвитку 
підприємницької діяльності.  

Координаційна рада проводиться за ініціативою громадських об’єднань 
підприємців, які подають Департаменту питання для розгляду їх на Координаційній 
раді. 

У 2016 році проведено три засідання Координаційної ради (28.01.2016,  
25.05.2016 та 31.10.2016).  

На засіданнях розглядались наступні  питання: відновлення програми фінансово-
кредитної підтримки суб’єктів господарювання  в місті Києві; впровадження 
пілотного проекту створення он-лайн служби для підприємців з можливістю 
отримання переліку всіх необхідних дозволів та ліцензій для відкриття різних видів 
бізнесу; процедури ліквідації суб’єктів господарювання в частині зняття з 
податкового обліку; актуальні зміни в законодавстві щодо процедури ліквідації 
юридичних та фізичних осіб – підприємців; особливості здійснення позапланових 
документальних перевірок у зв’язку з припиненням юридичної особи; порядок зняття 
з обліку в органах ДФС у зв’язку з припиненням суб’єкта господарювання, 
проведення перевірок на стадії ліквідації підприємства; проблемні питання взаємодії 
суб’єктів господарювання з ДФС; про виконання Комплексної київської міської 
цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого 
ринку на 2015–2018 роки, яка затверджена  рішенням Київської міської ради від 
16.04.2015 № 409/1274 за 2015 рік; про роботу в рамках Меморандуму про 
співробітництво між виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) та Радою бізнес-омбудсмена, укладеного 14.07.2016; деякі 
питання укладення та розірвання договорів про визнання електронних документів та 
про організацію взаємодії між Головним управлінням Державної фіскальної служби у 
м. Києві та бізнес-центрами з метою запобігання внесенню до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
завідомо неправдивих відомостей про місцезнаходження юридичних осіб за адресами 
бізнес-центрів. 

Продовжила роботу регіональна рада підприємців в м. Києві, оновлений склад 
якої затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2015 № 82 «Про затвердження 
змін до складу регіональної ради підприємців в м. Києві». 

У 2016 році відбулося 4 засідання регіональної ради підприємців в м. Києві: 
26.02.2016, 28.07.2016, 30.09.2016 та 19.12.2016.  

На засіданнях розглядалися проблемні питання підприємництва, зокрема, щодо 
видачі документів дозвільного характеру, розробка Стратегії розвитку малого й 
середнього підприємництва, запровадження сучасних методів бюджетного 
планування, доцільність продовження дії мораторію на перевірки малого та 
середнього бізнесу та інші. 

Працювали також районні координаційні ради з питань розвитку 
підприємництва, діяльність яких спрямована на забезпечення діалогу між 
підприємцями та владою. За результатами їх роботи напрацьовуються пропозиції та 
рекомендації щодо формування сприятливого підприємницького середовища. 
Протягом 2016 року проведено 17 засідань районних координаційних рад. 

Представники міської і районних державних адміністрацій та суб’єктів малого та 
середнього бізнесу міста брали участь у 9 форумах щодо взаємодії бізнесу та влади. 



 9 
23.11.2016 Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено 
Інвестиційний форум міста Києва в НСК «Олімпійський», мета якого 
продемонструвати прозорість діяльності міської влади і сформувати чітке уявлення 
про економічний та інвестиційний потенціали української столиці. У Форумі взяли 
участь понад 500 представників українського та міжнародного бізнесу, міжнародних 
фінансових організацій і фондів, засобів масової інформації. 

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. 

Суттєво покращено інформаційне обслуговування заявників завдяки широким 
функціональним можливостям оновлених інформаційних кіосків, за допомогою яких 
можна: скористатись «особистим кабінетом»; ознайомитися з переліком документів, 
необхідних для отримання послуги; роздрукувати необхідну заяву або інформацію; 
зателефонувати до call-центру; зайти на сторінку Центру у Facebook і залишити свій 
відгук; заповнити анкету щодо якості роботи Центру.  

З метою забезпечення доступності інформації та максимального наближення 
адміністративних послуг до мешканців столиці на І поверсі приміщення Київської 
міської державної адміністрації встановлено 3 сучасні інформаційні кіоски. 

З червня 2016 року забезпечено запуск версії офіційного веб-порталу 
адміністративних послуг для осіб з вадами зору. 

Створено 3D-тур центрами надання адміністративних послуг  
міста Києва з метою забезпечення обізнаності громадян щодо їх функціонування та 
розташування. 3D-тур центрами можна переглянути в Google та на офіційному веб-
порталі адміністративних послуг міста. 

З листопада 2016 року запроваджено новий сервіс запису відвідувачів до 
електронної черги на офіційному веб-порталі адміністративних послуг міста Києва. 

Через міський ЦНАП надається 99 видів адміністративних послуг, через районні 
центри  – 151 вид адміністративних послуг. 

Щомісяця проводиться моніторинг діяльності центрів, за результатами якого 
визначено, що міським та районними центрами надання адміністративних послуг 
протягом 2016 року всього надано майже 638,6 тис. адміністративних послуг, що в 1,6 
рази  більше, ніж у 2015 році та понад 20,5 тис. консультацій, в т.ч. у міському Центрі 
–  понад 61,8 тис. послуг, що більше в 1,6 рази, ніж у 2015 році, та 391 консультація. 
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З вересня 2015 року запроваджено SMS-інформування суб’єктів звернення про 

результат розгляду документів. 
З метою підвищення кваліфікації державних адміністраторів міського та 

районних центрів надання адміністративних послуг проведено 29 навчальних 
семінарів-тренінгів щодо надання адміністративних послуг за участю понад   1890 
осіб. 

Продовжується робота по  впровадженню проекту створення он-лайн служби 
для підприємців з можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів та 
ліцензій для відкриття різних видів бізнесу, основою якого є розроблена та діюча 
канадська версія он-лайн служби BizPal. 

У рамках реалізації проекту «Kyiv Business City» Департамент 
промисловості та розвитку підприємництва залучився підтримкою проекту 
міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС).  

 Основною метою проекту «Kyiv Business City» є створення сприятливих 
умов для започаткування та диверсифікації бізнесу в місті Києві, в тому числі: 

- надання суб’єктам господарювання безкоштовного доступу до 
інформації щодо переліку ліцензій/дозволів необхідних для відкриття певного 
виду бізнесу; 

- забезпечення доступу до вказаної інформації в системі он-лайн 24/7; 
- заощадження часу та коштів; 
- вдосконалення бізнес-планування; 
- забезпечення легкості виходу на ринок. 
За основу взято канадську версію, яку адаптували до українських реалій 

та вдосконалили. Все що потрібно знати про бізнес – визначитися зі справою 
– банк бізнес ідей, аналіз ринку – бізнес інфраструктура – фінансування 
(гранти, фонди, кредити, інвестиції) – новини/події. 

Для підприємців – мінімізує потребу в зверненні бізнесу до численних 
органів влади різних рівнів. Така умовна автономія дозволить працюючим та 
майбутнім підприємцям зосередитись на розвитку бізнесу та зменшити 
«енергозатратність» в частині його супроводу.  

Для грантодавців – можливість масштабування для запровадження 
аналогічних проектів в інших містах України. Для створення нового сайту 
буде необхідно тільки зареєструвати новий домен та створити обліковий 
запис в адміністративній панелі сайту. Вся інформація на регіональних сайтах 
може редагуватись як окремо, так і надходити із основного сайту. 

У травні 2016 року Департамент промисловості та розвитку 
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) подав заявку на участь у грантовому конкурсі в 
рамках програми Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив на 2016-
2017 рр. На засадах державно-приватного партнерства Департаментом 
промисловості та розвитку підприємництва спільно бізнес-спільнотою розроблено   9-
ть алгоритмів побудови бізнесу, а саме відкриття бізнесу в наступних сферах 
діяльності: закладу торгівлі; медичної практики; стоматологічної практики; 
будівельної діяльності; станції технічного обслуговування автомобілів; хімчистки; 
ательє з пошиття та ремонту одягу; плодоовочевої  бази; виробництва меблів, для 
наповнення  проекту «Kyiv Business City»  

На даний час Департамент промисловості та розвитку підприємництва 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) проводить пошук грантових коштів на реалізацію проекту «Kyiv 
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Business City», також розглядається питання внесення змін до Програми, з метою 
виділення  коштів з бюджету м. Києва. 

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. 

20.01.2016  проведено засідання постійної комісії Київської міської ради з 
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, на якому розглядалась 
інформація про впровадження прозорого механізму відновлення програми фінансово-
кредитної підтримки суб’єктів господарювання в м. Києві.  

З метою розвитку підприємницької діяльності та прискорення економічних 
перетворень у місті Києві рішенням Координаційної ради з питань розвитку 
підприємництва при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 28.01.2016 № 1 створена тимчасова робоча група з 
розробки прозорого механізму надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам 
господарювання м. Києва. У звітному періоді  проведено 5  засідань тимчасової 
робочої групи, розроблено  процедури надання  та  оцінювання заявок, критерії 
оцінки заявок, визначення переможців конкурсу, надання фінансування та моніторинг  
реалізації підтриманих бізнес-планів. 

Підготовлено проект рішення Київської міської ради «Про  затвердження 
Порядку надання  фінансово-кредитної підтримки суб’єктам господарювання в м. 
Києві» (далі – Порядок), який пройшов регуляторну процедуру.  

Метою прийняття рішення є створення в місті Києві стабільної та прозорої 
системи фінансово-кредитної підтримки та доступу суб’єктів господарювання до 
фінансово-кредитних ресурсів. Надання фінансово-кредитної підтримки буде 
здійснюватися шляхом часткової компенсації суб’єктам господарювання відсотків, 
сплачених ними за кредитними договорами, отриманими в уповноважених банках, за 
рахунок коштів бюджету міста Києва.  

На даний час не вирішене питання щодо виділення коштів в бюджеті м. Києва на 
фінансово-кредитну підтримку суб’єктів господарювання м. Києва. Також, 
проводиться робота з пошуку уповноважених банків, які надаватимуть кредити 
суб’єктам господарювання в м. Києві. 

В м. Києві запроваджено проекти  підтримки малого бізнесу та самозайнятості 
внутрішньо переміщених осіб і ветеранів АТО. 

Загальна мета проекту ПРООН «Швидке реагування на соціальні та економічні 
проблеми внутрішньо переміщених осіб України» (далі – проект ПРООН) полягає у 
зміцненні механізмів адаптації задля розширення джерел існування внутрішньо-
переміщених осіб у нових місцях їхнього проживання та, де доречно, у підтриманні 
реінтеграції у рідних місцях. Конкретними цілями проекту є: підвищення 
спроможності уряду на національному і субнаціональному рівнях щодо ефективної 
координації, планування та управління реагування на проблеми внутрішньо-
переміщених осіб; підвищення рівня життя внутрішньо-переміщених осіб шляхом 
надання доступу до працевлаштування та підприємництва з відповідним навчанням 
та доступу до соціальних послуг; заохочення довготривалої інтеграції/реінтеграції та 
соціальної згуртованості. 

Проект впроваджується за фінансової підтримки Уряду Японії, Польщі, Чехії та 
Посольства Великобританії  в партнерстві з урядом України, регіональною та 
місцевою владою, а також у співпраці з іншими агентствами ООН в Україні. 

  Проект реалізується у 8 областях, де проживає найбільша кількість вимушених 
переселенців: Харківській, Полтавській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, 
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Луганській, Донецькій, Київській областях та місті Києві. За результатами 
оцінювання підтримано  42 проекти в м. Києві на суму 6,2 млн грн  в результаті яких 
буде створено 145 робочих місць. 

Впроваджується також проект «Новий відлік 2», який реалізується громадською 
організацією «Кримська діаспора» на базі Простору переселенців IDP HUB за 
фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Грантовий фонд на 
фінансування проектів  становить 800 тис. грн. Переможці, яких обирає експертна 
комісія, отримають фінансування проектів у розмірі від 30 до 80 тис. грн.  До складу 
експертної комісії входять бізнес-аналітики за участю представників Міжнародного 
фонду та представник Департаменту промисловості та розвитку підприємництва. 
Проект стартував 24.05.2016 і розрахований на 8 місяців. У  квітні-червні 2016 року  
пройшли навчання 220 осіб. Після придбання обладнання переможці перейдуть на 5-
ти місячний  індивідуальний супровід бізнес-конультантів, які допомагатимуть їм  
реалізовувати  власний бізнес.  В  рамках  реалізації  проекту проведено захисті 
бізнес-планів учасників, які пройшли навчання та презентували експертній комісії 
свої проекти. 19 переможців отримали 722 тис. грн грантових коштів на реалізацію 
проектів, які до кінця року мають бути втілені у працюючі підприємства, на яких буде 
створено майже 70 робочих місць. 

Суб’єкти малого підприємництва мають змогу отримати фінансові ресурси в 
небанківських фінансово-кредитних установах. Так, за даними Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, фінансовими 
компаніями, кредитними спілками та іншими кредитними установами м. Києва за 9 
місяців  2016 року надано комерційних кредитів на суму майже 1 567,8 млн грн. 

Інформаційно-консультативне, ресурсне та освітнє забезпечення малого та 
середнього підприємництва, розвиток інфраструктури його підтримки 

В рамках реалізації заходів Програми Департамент промисловості та розвитку 
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)  співпрацює з  наступними  проектами:  

- «Впевнений бізнес – заможна громада», що виконується Представництвом 
Центру міжнародного приватного підприємництва в Україні (СІРЕ – Україна); 

- Програма «Лідерство в економічному врядуванні» за підтримки Агентства 
США з міжнародного розвитку (USAID).  

22.12.2016  проведено зустріч з представниками Програми Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID) «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ), на 
якій обговорено основні етапи розвитку співпраці, визначено напрямки взаємодії. 
Співпраця виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) з Агентством США з міжнародного розвитку сприятиме ефективній 
розробці та впровадженню ефективних регуляторних процедур та розробці 
механізмів для об’єднання зусиль також представників бізнесу, громадськості та 
влади, орієнтованих на реформи; 

- Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» 
(Проект ПРОМІС), що реалізується Федерацією канадських муніципалітетів за 
фінансової підтримки Уряду Канади; 

- Training Programme «Private Sector Growth Strategies» (PSGS), SIDA. 
15.09.2016  Шведська міжнародна агенція з розвитку та кооперації (SIDA) 

інформувала Департамент  про те, що за результатами конкурсного відбору, який 
проводився SIPU International та Jarskog Konsult,  учасником програми «Private Sector 
Growth Strategies» (далі – PSGS) було визначено представника Департаменту 
промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації).  
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У рамках міжнародної програми SIDA PSGS з 20.11.2016 по 10.12.2016 в 

Королівстві Швеції відбувся навчальний курс, який складався з трьох тижнів 
інтенсивного навчання в місті Стокгольм та провінції (лені) Даларна.  

Програма організовується Шведською міжнародною агенцією з розвитку та 
кооперації (SIDA) та орієнтована на громадян України, Грузії, Албанії, Молдови та 
Косово. Програма є однією з двох взаємопов'язаних навчальних програм в галузі 
розвитку державного та приватного секторів. В цілому 60 учасників з Албанії, Грузії, 
Косово, Молдови та України були запрошені взяти в ній участь. Загальна кількість 
учасників від України – 11 осіб: державний сектор – 5 осіб, приватний сектор – 6 осіб.  

Основні завдання програми:  
надання учасникам разом з теоретичними інструментами та концепціями 

практичних знань та ефективних методів стимулювання розвитку підприємництва;   
допомога у розробці та впровадженні на рівні організації учасника Плану дій 

організації для забезпечення ефективної взаємодії бізнесу та влади; 
надання інструментів для розробки та впровадження Загального плану дій для 

розвитку приватного сектору в країні-учасниці, який розробляється у співпраці з 
учасниками пов’язаної навчальної програми – «Strategic Business Management»; 

співпраця, обмін досвідом, створення професійних мереж країн-учасниць: 
України, Грузії, Албанії, Молдови та Косово. 

Під час навчання  проводилась  робота з розробки Плану дій Департаменту за 
тематикою: «Підвищення рівня доступу підприємців міста Києва до фінансових 
ресурсів».  

Активна співпраця учасників програми дала змогу обмінятися досвідом щодо 
діючих інституцій підтримки підприємництва та особливостей взаємодії бізнесу та 
влади в  країнах-учасницях: України, Грузії, Албанії, Молдови, Косово.   

Отриманий досвід буде враховано при розробці та впроваджені механізму 
фінансово-кредитної підтримки малих та середніх підприємств у місті Києві.  

Наразі Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ведеться 
робота щодо реалізації заходів, спрямованих на підвищення рівня доступу 
підприємців міста Києва до фінансових ресурсів відповідно до напрацьованого  під 
час програми Плану дій організації.  

Програма SIDA «Private Sector Growth Strategies»  розрахована на рік та діє до 
кінця вересня 2017 року, тому робота в зазначеному напрямі продовжується;  

- Програма  підготовки  управлінських  кадрів «Fit for Partnership with Germany», 
ініційована Федеральним Міністерством економіки та енергетики (BMWi) (далі – 
Програма). 

Програма є елементом зовнішньоекономічної політики Німеччини. Під девізом 
«Fit for Partnership with Germany» («Готові до співпраці з Німеччиною») проводиться 
навчання керівників підприємств та організацій з 18-ти країн з метою налагодження 
контактів та взаємовигідного співробітництва з підприємствами Німеччини. 
Фінансування Програми здійснюється з бюджету Федерального Міністерства  
економіки та енергетики (BMWi). Для України навчання керівників підприємств та 
організацій є безкоштовним. 

21.10.2016  взято  участь  у заході  з  нагоди 15-річчя Програми, який відбувся за 
адресою: вул. Грушевського, 22 (будинок прийомів Верховної Ради України). 

26.10.2016 Департамент спільно з представниками  Проекту  «Програма 
Федерального міністерства економіки та енергетики «Fit for Partnership with Germany» 
(далі – Програма), яка реалізується за дорученням Уряду  Німеччини німецьким 
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товариством з міжнародного співробітництва GIZ організували та провели 
презентацію Програми.  

Програма є дієвим інструментом з розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
українських – особливо малих та середніх – підприємств. Учасниками Програми є 
керівники та менеджери українських підприємств, зацікавлених у встановленні та 
поглибленні економічних зв’язків з підприємствами Німеччини та іншими 18 
країнами – партнерами Програми. Програма включає 4-х тижневу бізнес-сесію в 
Німеччині, протягом якої українські бізнесмени знайомляться з економікою 
Німеччини, встановлюють контакти з німецькими компаніями, отримують знання і 
досвід, необхідні для успішної діяльності на ринках країн ЄС. 

Програма «Fit for Partnership with Germany» реалізується в Україні з 2001 року. 
За цей час понад 1000 керівників скористалися можливостями Програми у Німеччині 
і зараз з успіхом реалізують отримані знання і навички для підвищення 
конкурентоспроможності своїх підприємств та виходу на нові ринки. 

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 2016 року надано в оренду та продовжено договори оренди 
нежитлових приміщень комунальної власності міста 45 суб'єктам підприємництва на 
загальну площу 32062,02 кв. м, у власність передано 9058,6 кв. м нежитлових 
приміщень комунальної власності м. Києва. 

Для забезпечення участі суб’єктів малого та середнього підприємництва у 
процедурах закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти їм надається 
відповідна консультативна допомога. Необхідна інформація щодо державних 
закупівель розміщена на спеціалізованому веб-ресурсі Київської міської державної 
адміністрації «Закупівлі міста Києва».  Протягом  2016 року загальна сума коштів за 
укладеними договорами для закупівлі товарів,  робіт і послуг за рахунок коштів 
місцевих бюджетів становила понад 13,6  млрд грн. 

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 у 2016 році 
проведено 154 засідань за круглим столом та 186 семінарів, на яких  розглядались 
актуальні питання оподаткування, розповсюджено майже 1,6 тис. видів друкованих 
видань з податкової тематики у кількості  майже 166,3 тис. примірників. 

Комунальною установою виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) «Київський молодіжний центр» (далі – Київський 
молодіжний центр)  проведено Конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності 
серед молоді м. Києва. В рамках конкурсу проведено тренінги «Твоя бізнес-ідея», 
«Бізнес-план: від розробки до реалізації», «Презентація бізнес-плану», до яких 
залучено 200 осіб. За результатами проведення конкурсу визначено 6 переможців у 



 15 
номінаціях «Соціальний проект», «Виробництво, сфера послуг і торгівля». 
Переможцям конкурсу надається допомога у подальшій реалізації бізнес-планів. 

14.07.2016 керівництво Департаменту промисловості та розвитку 
підприємництва взяло участь у прямому ефірі програми «У центрі уваги» на ТРК 
Київ, під час якої обговорювались  питання щодо розвитку підприємництва в м. 
Києві, та підписання Меморандуму про співпрацю між виконавчим органом 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Радою бізнес-
омбудсмена, а також щодо спрощення умов ведення бізнесу в м. Києві. 

Представники міської і районних державних адміністрацій та суб’єктів малого 
та середнього бізнесу міста брали участь у 302 засіданнях за круглим столом та 
інформаційних  семінарів для підприємців актуальних питань підприємництва. 

16.06.2016 проведено нараду з питань підготовки та відзначення Дня підприємця 
в місті Києві та 28.07.2016 проведено засідання комісії по відбору кандидатів для 
нагородження за участю представників структурних підрозділів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті 
Києві державних адміністрацій.  

02.09.2016 в Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбулися 
урочистості з нагоди Дня підприємця, під час яких оголошено Подяку Київського 
міського голови 19-ти керівникам/працівникам підприємств, вручено Почесні 
грамоти Київської міської державної адміністрації 10 керівникам/працівникам 
підприємств, вручено листи-подяки від імені голови Київської міської державної 
адміністрації 10-ти колективам підприємств міста Києва. 

Крім того, під час урочистостей відбулося нагородження дипломами Лауреатів І 
Регіонального туру Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків-2015» (28 
осіб) та нагородження переможців міського конкурсу-огляду суб’єктів 
господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового 
в м. Києві в 2015 році (24 особи).    

З метою популяризації інформації про позитивний досвід підприємництва, а 
саме для проведення інформаційно-освітніх заходів серед відвідувачів міського та 
районних центрів зайнятості,  на  звернення  Київського  міського  центру  зайнятості  
(лист  від  16.09.2016 № 12-9197), Департамент промисловості та розвитку 
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), надав Київському міському центру зайнятості 
відеоматеріали, інформацію про діяльність підприємств, за згоди підприємств, які 
використовувались під час відзначення Дня підприємця. 

Київським молодіжним центром проведено щотижневі тренінги та майстер-
класи: «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», 
семінари  «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», «Альтернативні напрямки самозайнятості молоді» за участю 2200 осіб. 

Київським  молодіжним  центром  на  базі  Національного педагогічного 
університету ім. М. П. Драгоманова проведено конференцію «Професіонали 
майбутнього», в рамках якої відбулися інтерактивні презентації у галузі 
підприємництва (робототехніка, ІТ, дизайн, нанотехнології, молекулярна та 
нейробіологія, енергетика, архітектура, електроніка тощо). 
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На базі Національного авіаційного університету проведено семінар «Шлях до 

лідерства» в рамках якого обговорено питання формального та неформального 
лідерства в системі менеджменту. 

 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» (КП КМБЦ), 
забезпечується діяльність районних інформаційно-консультативних центрів як 
структурних підрозділів КП КМБЦ у всіх 10 районах міста.  

Спрощенню процедур започаткування бізнесу сприяла діяльність Центру по 
наданню послуг суб’єктам підприємництва з районними структурними підрозділами, 
створеного згідно з рішенням Київради від 25.12.2008 № 930/930 «Про вдосконалення 
інфраструктури підтримки підприємництва у м. Києві», яким протягом  2016 року 
укладено 127 договорів з суб’єктами підприємництва на надання офісних, 
інформаційно-консультативних та інших послуг та надано понад 17,0 тис. 
консультацій. 

Для підтримки розвитку та диверсифікації діяльності КП КМБЦ у 2016 році  
передано в оренду 167,5 кв. м площ комунальної власності територіальної громади м. 
Києва.   

03.02.2016  проведено засідання постійної комісії Київської міської ради з 
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, на якому розглядалась 
концепція реалізації проекту «Бізнес-інкубатор КМБЦ» на базі комунального 
підприємства  «Київський міський бізнес-центр». 

З метою запуску Проекту «Організація молодіжного коворкінгу та бізнес-
центру» на базі комунального підприємства «Київський міський бізнес-центр» 
підготовлено розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) «Про затвердження змін до Статуту комунального 
підприємства  «Київський міський бізнес-центр» від 26.07.2016 № 580. Статутний 
фонд підприємства збільшено на 1,5 млн грн.  

Департаментом комунальної власності м. Києва підготовлено проект 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) «Про закріплення нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва за комунальним підприємством 
«Київський міський бізнес-центр», яке знаходиться на погодженні в керівництва 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації). 

У столиці діє розгалужена мережа об’єктів інфраструктури підтримки 
підприємництва. Всього станом на 01.01.2017 за даними Головного управління 
статистики у м. Києві та Аудиторської палати України налічувалось 4708 об’єктів 
інфраструктури підтримки підприємництва, в т.ч.: 112 бізнес-центрів, 13 бізнес-
інкубаторів, 27 технопарків, 312 лізингова компанія, 231 кредитні спілки, 55 фондів 
підтримки підприємництва, 1255 інвестиційних фондів і компаній, 397 інноваційних 
фондів і компаній, 576 інформаційно-консультативних установ, 263 громадських 
об’єднань підприємців, 177 бірж, 841 страхових організацій, 449 аудиторських фірм. 

Порівняно із станом на 01.01.2016 відбулось збільшення загальної кількості 
об’єктів інфраструктури  на 394 од., зокрема, збільшилась кількість бізнес-центрів – 
на 6 од., бізнес-інкубаторів – на 3 од., лізингових компаній – на 38 од., кредитних 
спілок – на 51 од.,  інвестиційних фондів і компаній – на 52 од., інноваційних фондів і 
компаній – на 85 од., інформаційно-консультативних установ – на 66 од., громадських 
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об’єднань підприємців – на 24 од., бірж – на 43 од.  та страхових організацій – на 52 
одиниці. 

Активно співпрацювали з місцевими органами влади 34 об’єкти інфраструктури 
(бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інформаційні центри сприяння підприємництву), 
якими протягом 2016 року надано 40,0 тис. консультацій, підготовлено 637 пакетів 
установчих документів, проведено 18 маркетингових досліджень, 171 засідань за 
круглим столом та семінарів за участю понад 2,4 тис. осіб.   

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 2016 року 
навчались 221 безробітний, закінчили навчання 194 особи, 164 безробітних 
зареєструвалися як суб’єкти підприємництва. Проводились семінари «Як розпочати 
свій бізнес», «Від бізнес-ідеї до власної справи», основними завданнями яких є 
інформування безробітних про тенденції розвитку малого бізнесу в Україні, 
обговорення ідей підприємницької діяльності, самодіагностика професійно-важливих 
якостей підприємця. Протягом 2016 року проведено 168 семінарів за участі 1450 осіб.  

Для допомоги в організації власної справи безробітним надавалась фінансова 
підтримка у вигляді одноразової виплати допомоги по безробіттю.  Протягом 2016 
року надано одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації 
підприємницької діяльності 284 безробітним на суму 7176,6 тис. грн, що у 3,6 рази 
менше порівняно з 2015 роком.  

Здійснювалась професійна підготовка безробітних за професіями, спрямованими 
на подальшу самозайнятість. Навчання за професіями перукаря, манікюрниці, 
кондитера, візажиста, закрійника, кухаря, кравця тощо у звітному періоді проходили  
303 особи, закінчили навчання – 167 осіб. 

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. 

В  районних  центрах  зайнятості  м. Києва  надано  252  консультації  із 
залученням відповідальних осіб структурних підрозділів державної влади. 

З метою популяризації інформації про позитивний досвід підприємництва, 
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва разом з Київським 
міським центром зайнятості розпочато реалізацію спільного проекту проведення 
інформаційно-освітніх заходів серед відвідувачів міського та районних центрів 
зайнятості. 

Реалізовувались також заходи із залучення до підприємницької діяльності жінок, 
молоді та осіб з функціональними обмеженнями.  

Студентам вищих навчальних закладів надавались роз’яснення щодо 
соціального підприємництва та соціальної відповідальності в рамках реалізації 
програми  «Соціальне підприємництво у вирішенні проблем молоді». 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 роботи школи молодіжного урядування проведено акцію «Вільний 
молодіжний університет», під час якої молодь мала нагоду отримати практичні 
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знання та навички щодо підготовки локальних соціальних проектів, спрямованих 
на вирішення проблемних питань міста. Для учнівської молоді проведено тренінг 
«Від ідеї до впровадження. Як створити власний креативний соціальний проект». 

Київським молодіжним центром для учнів старших класів проведено: 
семінар «Про підприємців» спільно із представниками провідних підприємств 

столиці; 
засідання за круглим столом «Стан та перспективи розвитку системи 

професійної орієнтації молоді», на якому обговорено питання популяризації 
підприємницької діяльності в молодіжному середовищі; 

 конференцію «Про професії», в рамках якої відбулись інтерактивні презентації у 
галузі новітніх технологій та професій (альтернативна енергетика, штучний інтелект, 
робототехніка, віртуальна реальність, генетика, персоналізована медицина, 
нанотехнології, електроніка тощо).  

З метою стимулювання жіночого підприємництва у Київському міському Центрі 
роботи з жінками реалізується проект «Працевлаштування: поради, консультації, 
допомога»: з початку року проведено 8 інформаційно-профорієнтаційних зустрічей в 
яких взяли участь 64 особи. Реалізується також проект «Початкові комп’ютерні курси 
для панянок»,  в рамках якого забезпечено організацію теоретичних та практичних 
занять чотири рази на тиждень за денною та вечірньою формою навчання. У звітному 
періоді проведено 48 занять, підготовлено 330 осіб. 

 Київським міським центром сім’ї «Родинний дім» протягом звітного періоду 
проведено: 

– 2 майстер-класи «Особистісна ефективність власника сімейного бізнесу» за 
підпрограмою «Почни власну справу» для ресоціалізації жінок та чоловіків, які 
знаходяться в декретній відпустці, молодих сімей та жінок, які бажають відкрити 
власну справу, та молоді за участю 45 осіб; 

– 2 презентації та 28 навчальних занять для родин та молоді м. Києва на тему: 
«Сімейне бюджетування. Фінансова грамотність»  за участю 1360 осіб; 

– семінар  «Юридичні аспекти відкриття сімейного бізнесу»  для  жінок, що 
знаходяться у відпустці по догляду за дитиною та внутрішньо-переміщених осіб, з 
метою подолання бідності та рівної участі жінок на ринку праці за участі 25 осіб; 

– семінар «Правовий захист сімейного бізнесу» за участі 20 осіб. 
Особам з функціональними обмеженнями, які звертаються до центрів 

зайнятості, постійно надається консультативна допомога щодо норм чинного 
законодавства про порядок реєстрації та умови ведення підприємницької діяльності. 

Громадським організаціям інвалідів та їх підприємствам надано 
190 консультацій щодо питань реалізації їх права на отримання державної допомоги 
відповідно до вимог чинного законодавства.  Надано дозволи на право користування 
пільгами з оподаткування 51 громадській організації інвалідів. 

20-21.12.2016 Департаментом промисловості та розвитку підприємництва 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) разом  з ТОВ «Києво-Могилянська Бізнес Школа» організовано та 
проведено дводенну програму «Як перетворити ідею в успішний бізнес», в якій взяли 
участь 27 студентів вищих навчальних закладів м.Києва. 

Проект спрямований на отримання знань і практичних навичок, необхідних для 
реалізації бізнес-ідей та start-up проектів (чинники успіху нового бізнесу, робота в 
команді, виявлення потреб клієнтів, особливості фінансів на старті, мистецтво 
презентацій). 

За результатами тренінгу учасники отримали Сертифікати ТОВ «Києво-
Могилянська  бізнес школа». 



 19 
В рамках реалізації  заходів з підвищення соціальної відповідальності 

підприємців відповідно до домовленостей, досягнутих між виконавчим органом 
Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації) та компанією 
«АТЕМ-ГРУП», за сприяння Департаменту промисловості та розвитку 
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), компанією «АТЕМ-ГРУП» здійснена реконструкція 
підземного переходу біля станції метро «Кловська» на вулиці Мечнікова, шляхом 
облицювання підлоги та стін керамічною плиткою власного виробництва, та 
Центральної бібліотеки Дніпровського району, за рахунок коштів компанії «АТЕМ-
ГРУП».  

Запровадження державно-приватного партнерства, сприяння інноваційній 
та експортній діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва 

Для розвитку міжрегіонального та міжнародного співробітництва протягом 2016 
року проведено 59 спеціалізованих виставок за участю 3487 суб’єктів 
господарювання.  Виставки переважно міжнародні, організовані та проведені ТОВ 
«Київський міжнародний контрактовий ярмарок».  

Розпочато створення  в Києві найбільшого в Україні Центру інновацій та 
підприємництва iHub, який буде розташований за адресою Хрещатик, 10. 

Новітній iHub-простір передбачає 200 робочих місць та складатиметься із 
8 відкритих конференц-залів та 12 напівзакритих, двох івент-залів, «open space», 4 зон 
відпочинку, спортзалу та душових кабін. Крім того, iHub обладнають 
велопаркувальною зоною. 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено 
інформаційно-аналітичний збірник «Аналіз  світового досвіду та перспективи 
розвитку інноваційної інфраструктури в місті Києві». 

З метою покращення інвестиційного та бізнес-клімату столиці керівництвом 
Київської міської державної адміністрації проведено зустрічі: 

 з генеральними директорами, топ-менеджерами та представниками понад 
100 компаній – членів Американської торгівельної палати в Україні та бізнесових 
структур м. Києва; 

 з експертом Німецької консультативної групи з питань економічних реформ 
«Берлін Економікс»,  на  якій обговорювались теми Рекомендацій по удосконаленню 
та інтеграції політики щодо малого та середнього підприємництва та конкуренції в 
Україні; 

 Київського міського голови Кличка В.В. із Бізнес-омбудсменом Альгірдасом 
Шеметою, яка  відбулась 16.05.2016 (далі – робоча зустріч). Під час робочої зустрічі,  
Бізнес-омбудсмен представив керівництву виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) діяльність Ради бізнес-омбудсмена, яка 
працює при Кабінеті Міністрів України уже майже рік та зосереджена на захисті 
інтересів бізнесу в органах державної влади. Її головне завдання – сприяння у 
боротьбі з корупцією, підвищення інвестиційної привабливості та культури взаємодії 
між бізнесом та владою. Рада бізнес-омбудсмена діє на основі скарг підприємців, які 
попередньо проходять перевірку згідно з визначеною Радою методикою. 

За результатами робочої  зустрічі Департаментом промисловості та розвитку 
підприємництва спільно з Радою бізнес-омбудсмена підготовлено проект 
Меморандуму про співпрацю між виконавчим органом Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) та Радою бізнес-омбудсмена, який 
підписано 14.07.2016. 
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 Радою бізнес-омбудсмена надано кандидатуру для включення до складу 

Антикорупційної ради при Київському міському голові, а саме: Грегірчак Ярослав 
Іванович – заступник бізнес-омбудсмена. 

Для практичного впровадження заходів співпраці створена Експертна група, яка 
періодично буде розгляди 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 виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), заступник бізнес-омбудсмена та інспектор Ради бізнес-
омбудсмена. 

До роботи Експертної ради залучатимуться представники структурних 
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних 
підприємств, до компетенції яких належать порушені у скаргах підприємців питання. 

17.10.2016  відбулось перше засідання Експертної групи, на якому розглянуто 5 
скарг підприємців на роботу структурних підрозділів КМДА.  

У засіданні Експертної групи взяли участь представники Департаменту міського 
благоустрою та збереження природнього середовища, Департаменту земельних 
ресурсів,  Департаменту промисловості та підприємництва, Департаменту 
комунальної власності, Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, 
Департаменту містобудування та архітектури, Департаменту з питань державного 
архітектурно-будівельного контролю, Деснянської районної в місті Києві державної 
адміністрації, комунального підприємства «Київблагоустрій», комунального 
підприємства «Київжитлоексплуатація», комунального підприємства «Київська 
спадщина»; 

 - 07.12.2016  з представниками фінської компанії  HESBURGER  для  
обговорення  можливостей  співпраці у розвитку діяльності згаданої компанії у м. 
Києві. 

13.12.2016 взяли участь у підсумковому заході Німецько-Української 
промислово-торговельної палати за темою «Україна на підйомі», на якому відбулась 
дискусія про перспективи економічного розвитку України разом з німецькими 
підприємцями та поглиблення економічного співробітництва з Україною. 

 
ПІДПРОГРАМА 2  

КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА  
РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ  НА 2015–2018 РОКИ  

 
1.Оцінка ефективності виконання 
Протягом  2016  року реалізація  Підпрограми 2 Комплексної київської міської 

цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого 
ринку на 2015–2018 роки  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, 

яка забезпечила зростання індексу промислової продукції, збільшення обсягів 
реалізованої промислової продукції, підвищення обсягів виробництва у більшості 
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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 2016 році спостерігається зростання індексу промислової продукції. Так, у 
лютому 2016 року темп зростання індексу складав 0,3 %, у січні – червні 5,5 %, у 
січні – листопаді 5,8 % (по Україні за січень – листопад 2016 року приріст в 
промисловості становить 2,1 %). Слід зазначити, що м. Київ займає 11 місце по 
індексу промислової продукції у січні – листопаді поточного року серед 25 регіонів 
України (на 1 – Луганська область, 2 – Кіровоградська область, 3 – Миколаївська 
область, останнє місце – Сумська область –індекс 91,8 %). 

 Збільшення обсягів виробництва продукції відбулось у п’яти з дев’яти галузей 
промисловості м. Києва, а саме: 

- виробництво основних фармацевтичних виробів на 3,3 %; 
- машинобудуванні на 3,0 %;  
- виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції та будівельних матеріалів на 4,9 %; 
- металургійне виробництво на 13,8 %;   
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 7,2 %.      
Зниження обсягів промислового виробництва відбулося у таких галузях:  
- виготовлення  виробів з деревини, виробництво паперу, поліграфічна 

діяльність на 4,5 %; 
- виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів на 4,8 %;  
- текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри на 11,8 %;  
- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції на 6,6 %.  
Загальний обсяг реалізованої продукції у січні-листопаді 2016 року за 

основними видами промислової  діяльності у відпускних  цінах  підприємств   
м. Києва  склав 132 млрд грн, що на 21,2 млрд грн або на 16,1 % більше, ніж у 
відповідному періоді 2015 року. Питома вага обсягу реалізованої продукції у м. Києві 
в загальному обсязі реалізованої продукції по Україні за січень-листопад 2016 року 
становила 8,4 %  (3 місце серед регіонів України).  

В промисловому секторі економіки міста у листопаді 2016 року було зайнято 
115,4 тис. працюючих, що на 9,9 тис. осіб менше, ніж у листопаді 2015 року. 
Заробітна плата штатних працівників у листопаді 2016 року у промисловості м. Києва 
становила 9285 грн, що на 23,9 % більше ніж у листопаді 2015 року  (у листопаді 2016 
року середня зарплата по м. Києву становить 9008 грн).  

Податкові надходження до державного бюджету від промислових підприємств 
м. Києва  за  січень-грудень 2016 року  склали  90,3  млрд  грн,  що  на  80,2 % або 
40,2  млрд грн  більше  чим  у  січні - грудні 2015 року в тому числі: 

податок на додану вартість – 33  млрд грн (збільшення майже вдвічі); 
акцизний податок із вироблених в Україні товарів – 39,7 млрд грн (збільшення 

на  56,9 %, або на 14,4  млрд грн більше). 
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).       
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Вдосконалення нормативно-правової бази, спрямоване на підвищення 

ефективності роботи промислового комплексу. 
На виконання заходу програми підготовлено пропозиції щодо прийняття нових 

та вдосконалення діючих нормативно-правових актів (в т.ч. до Законів України «Про 
індустріальні парки» та «Про інноваційну діяльність», Податкового кодексу України), 
спрямованих на посилення державної підтримки промислових підприємств, в т. ч. 
стосовно надання преференційних поправок для вітчизняних підприємств-виробників 
товарів, робіт і послуг та завантаження виробничих потужностей промислових 
підприємств державним замовленням на рівні 30 %;  диференціації ставок 
оподаткування для підприємств, що виробляють інноваційну продукцію; 
стимулювання інноваційної діяльності підприємств у вигляді відповідних пільг з 
оподаткування, пільгового кредитування, як підприємств, що розробляють та 
виготовляють інноваційну продукцію, так і тих, що її планують впроваджувати; 
спрощення регуляторних бар`єрів та встановлення преференцій для створення і 
функціонування індустріальних парків в Україні. 

Натомість чинним законодавством в сфері державних закупівель надання 
преференційних поправок для вітчизняних підприємств-виробників товарів, робіт і 
послуг не передбачено. 

Проблемою, яка має значний вплив на соціально-економічне становище 
Дарницького району і потребує вирішення спільно з центральними органами влади, 
залишається проведення реструктуризації ДП «КДЗ «Буревісник».  

На виконання доручення Київської міської державної адміністрації від 
24.02.2016 № 5332 до листа Адміністрації Президента України Дарницька районна в 
місті Києві державна адміністрація запропонувала органу управління 
ДП «КДЗ «Буревісник» ДК «Укроборонпром» визначити перелік напрямків 
діяльності підприємства, номенклатуру  продукції,  перелік споживачів та реальні 
джерела фінансування закупівель такої продукції для визначення на державному рівні 
стратегії щодо подальшого існування і функціонування ДП «КДЗ «Буревісник».      

Виконано захід з підготовки пропозицій відповідним органам державної влади 
щодо вдосконалення фінансово-кредитної підтримки промислових підприємств,  в 
т. ч. стосовно пільгового кредитування національних товаровиробників; визначення 
нових механізмів фінансової підтримки. Департаментом промисловості та розвитку 
підприємництва  підготовлені пропозиції  Міністерству регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства  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.  

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. 

Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, 
оптимізація їх розміщення та завантаження потужностей 

Укладено Угоду про розширення співробітництва з підприємствами міста Києва 
у рамках виконання державного оборонного замовлення та програм соціального і 
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економічного розвитку міста Києва між Державним концерном «Укроборонпром» 
та Київською міською державною адміністрацією. В рамках виконання цієї Угоди 
налагоджена ініціативна кооперація виробничих потужностей 15  промислових 
підприємств міста з підприємствами Державного концерну «Укроборонпром». 

 Крім того, здійснюється пілотний проект модернізації виробництва та системи 
управління ДАХК «Артем» з метою імпортозаміщення російських комплектуючих, 
переорієнтації на західні ринки та перехід виробництва на стандарти НАТО. 

На підприємствах Державного концерну «Укроборонпром» налагоджений 
випуск продукції військового призначення з метою імпортозаміщення: 

- ПАТ «Завод «Маяк» виготовив та направив в зону АТО партію 
крупнокаліберних мінометів М120 «Молот» та 19  нових експериментальних 
снайперських гвинтівок підвищеної точності стрільби VPR-308, VPR-338; 

- ПАТ «Меридіан» спільно з інноваційно-виробничим об’єднанням «Київська 
політехніка» виготовив та направив в зону АТО партію безпілотних апаратів БпАК-
МП1; 

- ДП «Антонов», ДАХК «Артем», ПАТ «Київський завод «Радар» в кооперації 
розробляють тактичний багатофункціональний безпілотний авіакомплекс для потреб 
ЗС України; 

- ДП «Київський бронетанковий завод» налагодив здійснення капітального 
ремонту бронетанкової техніки. 

Керівники промислових підприємств брали участь у проведенні Першого 
національного форуму з підтримки експорту в Конгресно-виставковому центрі 
Chamber Plaza м. Києва та у проведенні круглого столу «Питання виходу продукції 
Київських підприємств на Європейський ринок» в рамках Міжнародної торгово-
промислової конференції «Експортно-імпортні відносини Україна - ЄС 2016: 
готовність влади та бізнесу». 

В рамках 20-го Міжнародного форуму товарів для дітей Baby Expo проведено 
круглий стіл «Технологічний кластер легкої промисловості  як ефективний 
інструмент інноваційного розвитку його учасників».  

03.03.2016 в приміщенні Київського національного університету технологій та 
дизайну відбулось засідання робочої групи науково-інвестиційного проекту «Шкіра 
та взуття спеціального призначення» за участю представників Київської міської 
державної адміністрації, ПАТ «Чинбар», ТОВ «Український взуттєвий альянс» та 
Київського національного університету технологій та дизайну. 

20.04.2016 проведено виїзне засідання  постійної комісії Київської міської ради з 
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики з питання забезпечення 
потреб підприємств комунальної власності територіальної громади м. Києва 
продукцією учасників  Кластеру легкої промисловості міста Києва. На якому 
підтримано ініціативу Кластеру щодо розробки проекту міської цільової Програми по 
забезпеченню потреб підприємств комунальної власності територіальної громади 
м. Києва продукцією  столичних підприємств легкої промисловості та залучення 
експертів Кластеру до формування технічних умов на закупівлю товарів легкої 
промисловості підприємств комунальної власності територіальної громади м. Києва. 

Для підготовки за участю промислових підприємств каталогу 
експортоорієнтованої продукції та його щорічної актуалізації Департаментом 
промисловості та розвитку підприємництва проведено  збір інформації для 
формування каталогу експортоорієнтованої продукції та розроблено план заходів по 
організації видання Каталогу «Експортери м. Києва» у 2017 році 

У 2015 році інноваційну діяльність в промисловості міста Києва здійснювало 
86 підприємств. Питома вага інноваційно-активних підприємств у загальній кількості 
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обстежених промислових підприємств по місту становила 17,3 %. Обсяг 
реалізованої інноваційної продукції підприємствами міста у 2015 році становив 
1683,3 млн грн.  Питома вага реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі 
реалізованої промислової продукції за січень-грудень 2015 року – 0,4 %. Обсяг витрат 
на технологічні інновації по місту у 2015 році склав 2169,0 млн грн, з них 1038,7 млн 
грн витрачено підприємствами на придбання машин, обладнання та програмного 
забезпечення для здійснення інноваційної діяльності. 

Промисловими підприємствами міста у 2015 році було впроваджено у 
виробництво 451 вид інноваційної продукції, з неї 95 нових видів техніки; 
впроваджено 152 нових технологічних процеси, з них 24 маловідходні, 
ресурсозберігаючі, придбано 243 нові технології. 

Для сприяння впровадженню енергозберігаючих технологій Департаментом 
промисловості та розвитку підприємництва підготовлено та розміщено на єдиному 
веб-порталі територіальної громади міста Києва перелік енергозберігаючої продукції, 
яка виробляється промисловими підприємствами м. Києва. 

Взято участь у спільному з Держенергоефективності України  розширеному 
засіданні Комісії з розвитку енергетики та енергозбереження УСПП на тему: 
«Енергоефективність та відновлювальна енергетика: плани та ініціативи на 2016 рік». 

Проведено виїзне засідання президії Ради директорів підприємств, установ та 
організацій м. Києва на ПрАТ «Фанери та плит» з презентацією роботи 
теплогенераторів потужністю 3 та 5 МВт. 

З 14.03–25.03.2016 Департаментом житлово-комунальної інфраструктури 
проведено інформаційну кампанію у 10 районах міста щодо впровадження 
енергоефективних заходів у житловому секторі з використанням енергозберігаючих 
технологій. 

У звітному періоді надавались зразки та матеріали для виставки у Київському 
Центрі Енергоефективності (6). Проведено 9 заходів (навчально-практичні семінари, 
тренінги,  екскурсії та презентації) з  питань ЖКГ, енергоменеджменту, 
енергетичного аудиту будівель, енергоефективних заходів у школах України для 
школярів, студентів, фахівців з обласних центрів України, в тому числі голів 
обласних адміністрацій за участі 240 осіб. Крім того, підготовлено три репортажі для 
місцевих телеканалів. 

Відбувся перший в Україні муніципальний форум «Енергоефективна столиця», 
який став комунікаційним майданчиком для обміну досвідом з впровадження 
енергоефективних заходів. Форум відвідали понад 500 представників ОСББ/ЖБК, 
підприємств, установ, організацій, які мали можливість отримати відповіді на 
запитання від представників столичної влади, консультації фахівців у сфері 
енергозбереження.  

Взято участь у V Міжнародній науково-практичній конференції 
«Енергоефективний університет»,  метою якої є обмін інформацією і досвідом з 
питань розробки та реалізації інноваційних проектів з енергозбереження серед 
представників вітчизняних та міжнародних організацій і фондів, провідних фахівців, 
науковців, представників органів влади, громадських об’єднань та вищих навчальних 
закладів.   

З метою оптимізації податкового навантаження на промислові підприємства 
прийнято рішення Київської міської ради  від 10.03.2016 № 217/217 «Про внесення 
змін до рішення Київської міської ради від 03.07.2014 № 23/23 «Про затвердження 
технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва», яким 
передбачено змінення локальних коефіцієнтів, які впливають на розрахунок 
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нормативної грошової оцінки і встановлення їх з 01.01.2017 року на рівні 
мінімальних. 

Рішенням Київської міської ради від 28.06.2016 № 855/855 «Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради від 23.06.2011 № 242/5629 «Про встановлення 
місцевих податків і зборів у м. Києві», до 01.01.2017 для суб’єктів виробництва 
електронного устаткування, комп’ютерів, електричної та оптичної продукції  (розділ 
26,27 КВЕД)  для тих, хто не має договору оренди, встановлено податок на землю у 
розмірі 1 %. 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва проведено 23 виїзні 
наради на промислові підприємства та в наукові установи для ознайомлення з їх 
роботою та ефективністю використання ними земельних ділянок. 

Щодо оформлення передачі земельних ділянок промислових підприємств, які 
неефективно використовувались, у власність громади м. Києва, за інформацією 
Департаменту земельних ресурсів питання припинення права власності/користування 
земельними ділянками врегульовано Земельним кодексом України, іншими 
законодавчими актами. У випадку виявлення порушень Департаментом будуть вжиті 
відповідні заходи. 

Щодо визначення напрямків подальшого використання вивільнених ділянок, які 
неефективно використовувались промисловими підприємствами міста, за 
інформацією Департаменту земельних ресурсів відповідно до ч.1 ст.134 Земельного 
кодексу України земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на 
них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об'єктами 
нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягають продажу 
окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, 
встановлених ч.2 ст.134 Земельного кодексу України. 

На виконання рішення Київради від 13.11.2013 № 518/10006 «Про затвердження 
міської програми створення  (оновлення) містобудівної документації у місті Києві» 
Департамент промисловості та розвитку підприємництва, маючи представництво в 
архітектурно-містобудівній раді, готує пропозиції  до Детальних планів територій, які 
надаються на погодження Департаментом архітектури та містобудування. 

На єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва розміщується 
інформація щодо проведення заходів, в яких можуть брати участь столичні 
товаровиробники, та методичні матеріали. 

Для здійснення заходів щодо забезпечення підприємств міста державними 
замовленнями відповідно до рішення Київської міської ради від 23.07.2015 
№ 764/1628 Департаментом промисловості та розвитку підприємництва 
запропоновано промисловим підприємствам зареєструватись у системі   електронних 
закупівель з метою отримання доступу до інформації про закупівлі продукції, робіт і 
послуг за кошти міського бюджету в рамках виконання міських цільових програм. 

Проведено презентацію електронних майданчиків ТОВ «Е-Тендер» щодо участі 
промислових підприємств в системі електронних закупівель на президії ради 
директорів підприємств, установ та організацій м. Києва та на засіданні Деснянської 
районної ради директорів. 

23.09.2016 проведено урочисту церемонію нагородження кращих працівників та 
колективів промислових підприємств машинобудівної галузі міста Києва до Дня 
машинобудівника за участю депутатів Київської міської ради, керівників структурних 
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), Українського союзу промисловців та підприємців, ДК 
«Укроборонпром», Торгово-промислової палати України, Київської торгово-
промислової палати, Київської міської ради профспілок, керівників громадських 
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організацій та промислових підприємств, установ та організацій м. Києва. У заході 
взяли участь більше 100 осіб. 

В рамках святкування вручено: 
- 12 Подяк Київського міського голови та 9 Почесних грамот Київської міської 

державної адміністрації працівникам підприємств за вагомий особистий внесок у 
розвиток машинобудівної галузі, створення конкурентоспроможної продукції та з 
нагоди відзначення Дня машинобудівника; 

-  9 вітальних листів Київської міської державної адміністрації колективам 
підприємств з нагоди відзначення Дня машинобудівника; 

- 4 нагороди  Українського союзу промисловців та підприємців; 6 нагород  
Торгово-промислової палати України; 5 нагород Київської торгово-промислової 
палати та 5 нагород  Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва та 
ін. 

Наукове, інформаційне та організаційне забезпечення розвитку 
промисловості 

В рамках співробітництва між Національною академію наук України та 
виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною 
адміністрацією): 

- Департаментом житлово-комунальної інфраструктури укладено договір від 
24.05.2016 № 46 з Державною установою «Науковий  Центр аерокосмічних 
досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України» 
про виконання наукової розробки на тему: «Визначення розвитку зсувних процесів в 
межах м. Києва в режимі моніторингу (з використанням матеріалів дистанційних 
зйомок)». У результаті розробки буде проведено моніторинг 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; 

- Департаментом транспортної інфраструктури прийнято рішення щодо 
фінансування теми «Каналізаційні люки та дощоприймачі для автошляхів».  

19-21.04.2016  в рамках проведення VIІ Міжнародного Медичного Форуму 
«Інновації у медицині – здоров'я нації» відбулася-презентація наукових розробок 
установ НАН України для медичної галузі Під час формування переліку експонатів 
виставки зроблено акцент на презентацію наукових розробок установ НАН України, 
готових до впровадження у сфері охорони здоров’я.  

19-20.10.2016 в МВЦ «КиївЕкспоплаза» відбулася виставка-презентація 
науково-технічних розробок і технологій НАН України «Наука – обороні та безпеці 
держави». 

Проведені попередні наради щодо кошторисної  вартості проведення «Конкурсу 
молодих  вчених»  з  УкрІНТЕІ. Згідно кошторису вартість проведення заходу 
становить 220 тис. грн. Кошти на проведення конкурсу не виділялися. Водночас, 
відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 01.03.2012 № 333 «Про комісію з відбору та 
висування кандидатів від міста Києва на присудження премії Кабінету Міністрів 
України за особливі досягнення молоді у розбудові України» молоді вчені міста 
долучаються до участі у конкурсі на отримання Премії за номінацією «За наукові 
досягнення». 

16.02.2016 та 31.03.2016 Департаментом промисловості та розвитку 
підприємництва спільно з Державним підприємством «Всеукраїнський державний 
науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав 
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споживачів» відбулись наради щодо забезпечення проведення регіонального етапу 
Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих 
товарів України» у 2016 році у м. Києві. 

Головною конкурсною комісією Всеукраїнського конкурсу якості продукції 
(товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» не було прийнято рішення 
щодо проведення у 2016 році конкурсу на загальнодержавному рівні. 

У разі прийняття рішення щодо проведення у 2017 році Всеукраїнського 
конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» на  
загальнодержавному та регіональному рівні Департаментом промисловості та 
розвитку підприємництва 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. 

27-28.04.2016  в Торгово-промисловій палаті України проведено ІІ Національний 
форум з підтримки експорту, в рамках якого відбулася церемонія нагородження 
переможців конкурсу «Кращий експортер року» та круглий стіл за ініціативи 
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва. У 2016 році в Конкурсі 
взяли участь 37 підприємств з кола суб'єктів господарської діяльності м. Києва, які 
ведуть зовнішньоекономічну діяльність. 

Під час церемонії нагородження переможців конкурсу «Кращий експортер року» 
за результатами зовнішньоекономічної діяльності у 2015 році за різними номінаціями 
Дипломи та Знаки «Кращий експортер року» отримали 14 експортерів, а саме: АТ 
«Імперіал Тобакко Продакшн Україна, ТОВ «Омакс Інтернешнл», ТОВ «РІФ-1», ТОВ 
з іноземними інвестиціями «Укршпон», ТОВ «Арофел Семікор», ТОВ «Пролог 
Семікор», ПрАТ «Біофарма», ПАТ «Фармак», ТОВ «РМ-Інвест», ТОВ «КАМ-
ТРЕЙД», ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство Паритет-К», ТОВ «Українська 
нафтохімічна компанія – УНХК», ПАТ «КЦКБА», ДП «Завод 410 ЦА». 

З метою підтримки столичних виробників, визначення продукції і послуг 
високої якості та інформування про них споживачів прийнято 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».  

У 2016 році до участі у конкурсі «Столичний стандарт якості» залучено понад 
40 кращих підприємств міста Києва. За результатами аналізу наданої документації, 
проведених додаткових випробувань продукції та обстеження виробництв експертами 
проведено відбір та оцінку якості продукції підприємств, які подали заявки на участь 
у конкурсі.  

22.12.2016 у Київській торгово-промисловій палаті  проведено урочисту 
церемонію нагородження переможців конкурсу «Столичний стандарт якості» у 2016 
році. Перемогу в конкурсі «Столичний стандарт якості» здобули 9 підприємств, а 
саме: ДПЗ «Генератор»; ПАТ «Чинбар», ТОВ «Пролог Семікор», ТОВ «Адвент 
Інвест», ДП «Бест Альтернатива», ТОВ «Броварський алюмінієвий завод», ДП 
«Науково-дослідний інститут «Еластик», ТОВ «Омакс Інтернешнл» та ДНВП 
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«Електронмаш». Переможці конкурсу отримали диплом та знак «Столичний 
стандарт якості». 

На виконання заходу з популяризації продукції київських виробників, в т. ч. 
шляхом забезпечення участі у виставкових заходах та з метою підтримки київських 
експортерів та поглиблення коопераційних зв’язків із товаровиробниками Республіки 
Молдова, 04-05.02.2016  відбулась поїздка представників Торгово-промислової  
палати  України за участі київських виробників до Республіки Молдова в рамках XV 
Національної Виставки «Зроблено в Молдові».  

22-25.03.2016 підприємство ТОВ фірма «Фавор», ПАТ «Київгума» взяли участь 
у виставці «Ваву Fashion 2016».  

28-31.03.2016 підприємство ДАХК «Артем» взяло участь у 9-й Міжнародній 
виставці озброєння DEFEXPO 2016 (Індія), де на стенді ДП «Спецтехноекспорт» 
представили свої новітні розробки. 

27.05.2016 у Конгресно-виставковому центрі Chamber Plaza Торгово-
промислової палати України в рамках пілотного проекту презентацій (виставок) 
вітчизняної продукції регіонів України  відбулась виставка-презентація продукції 
київського товаровиробника «Зроблено в Києві». Зазначений захід спрямований 
насамперед на розвиток промислового комплексу міста Києва та охоплює виробничу, 
наукову, оборонну, екологічну та інші сфери життя міста.  

Виставка розміщувалась на площі в 1700 кв. м, свою продукцію презентували 
близько 100 промислових підприємств-виробників з 10 районів міста, 2 столичних 
наукових парки, кластер легкої промисловості.  

У ході виставки проведено презентації районних промислових комплексів 
столиці, підприємств міста Києва, роботи 3-х консультативних пунктів: технічного, 
митного та податкового регулювання, презентація програм співпраці, підписання 
відповідних договорів та ін. Загалом у заході взяли участь понад 700 учасників та 
відвідувачів.  

06 - 09.09.2016 ДАХК «Артем» взяло участь у виставці MSPO-2016 у складі 
делегації ДП «Укроборонпром» (м. Кельце, Польща); 26–28.09.2016 ДП ПУ 
«Україна» взято участь у конференції World e-1D and Cybersecurity (м. Марсель, 
Франція). 

26-28.09.2016 ДП ПУ «Україна» взято участь у конференція World e-1D and 
Cybersecurity (м. Марсель, Франція); 

11-14.10.2016 в Міжнародному виставковому центрі (м. Київ, Броварський пр., 
15) відбулися виставкові заходи з безпеки та оборони країни. Свою продукцію 
представляли більше 40 підприємств, установ та компаній міста Києва, а саме: ДП 
«Антонов», ДАХК «Артем», КП СПБ Машинобудівна фірма «Арсенал», ДП Завод 
«Генератор», Завод 410 цивільної авіації, Київський завод автоматики ім. 
Петровського, Завод «Маяк», «Меридіан» ім. С.П. Корольова, Київський завод 
«Радар», «Гранд Текстиль», «Елміз» та інші. 

Стосовно розвитку фірмової торгівлі, відкриттю магазинів з продажу продукції 
київських підприємств Департамент комунальної власності повідомляє, що 
зацікавлені підприємства, організації можуть ознайомитись з переліками вільних 
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. Києва, що 
можуть бути передані в орендне користування, у т.ч. для здійснення підприємницької 
діяльності, на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (вкладка 
Адміністрація, Структура, Департамент комунальної власності м. Києва, перейти на 
сайт www.gukv.gov.ua, вкладка Оренда Об’єкти, що пропонуються для передачі в 
оренду). 
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Мають фірмові магазини підприємства: ТДВ «ТФ Киянка», ПАТ «Київська 

кондитерська фабрика Рошен», ПАТ «Київський маргариновий завод», ТОВ «РМ – 
Ін вест», ПАТ «Макаронна фабрика», ПАТ «Оболонь», ПП «Ярослав», ВАТ 
«Меридіан» ім. С.П.Корольова. 

Торгівельний центр ПАТ «Київський завод «Радар» постійно використовує у 
продажу товари легкої та харчової промисловості як свого виробництва, так і 
виробництва київських товаровиробників. 

У зв’язку із складною економічною ситуацією ряд підприємств рекламують та 
реалізують свою продукцію на територіях своїх підприємств. 

Розроблена КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного 
розвитку міста» на замовлення Департаменту промисловості та розвитку 
підприємництва Інформаційна система «Промисловість і наука» 
(http://ispn.kievcity.gov.ua) (далі – Інформаційна система), яка  введена в експлуатацію 
у 2015 році.  Метою проекту є  автоматизація процесів створення, зберігання та 
актуалізації відомостей щодо діяльності промислових підприємств та наукових 
установ м. Києва, зокрема, щодо виробничо-господарської, наукової та інноваційної 
діяльності промислових підприємств та наукових організацій міста, виробництва 
основних видів промислової продукції, інноваційних та інвестиційних проектів 
підприємств та організацій, а також пропозиції щодо розвитку міського 
кооперування, налагодження економічних та виробничих взаємовідносин між 
промисловими підприємствами міста.  

Станом на 01.10.2016 із загальної кількості 975 промислових підприємств 
м. Києва, які звітують до Головного управління статистики в м. Києві за формами 1П 
та 1ПЕ, розділ «Загальні відомості» заповнений по 928 промислових підприємствах 
(95,18 % від загальної кількості); розділ «Виробнича господарська діяльність» 
заповнений по 59 підприємствах (6,05 %); розділ «Продукція» – по 287 підприємствах 
(29,44 %). Сукупний комбінований відсоток наповнення Інформаційної системи 
складає 43,56 %.  

Із загальної кількості 186 установ, які виконують дослідження у сфері 
природничих і технічних наук (науково-дослідні інститути, галузеві інститути тощо), 
в Інформаційній системі актуалізовано дані по 125 організаціях, або 67,20 % від 
загальної кількості. 

Станом на 01.01.2017 до ІС «Промисловість і наука» внесені дані про 10 525 
видів товарної продукції (на 474 більше, ніж станом на 01.12.2016) від 388 
підприємств, установ та організацій з кола розпорядників коштів бюджету міста 
Києва всіх рівнів та комунальних підприємств, установ тощо. 

В ІС «Промисловість і наука» працює розділ новин, де висвітлюються значні 
події, які стосуються роботи промислового та наукового комплексів м. Києва.  

Крім того, опрацьовується питання створення міжнародної версії Інформаційної 
системи англійською мовою з метою представлення можливостей київських 
промислових підприємств за межами України. 

16-18.11.2016 Департаментом промисловості та розвитку підприємництва в 
рамках проекту «Адреси інноваційного успіху» в Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка Науковий парк «Київський університет імені 
Тараса Шевченка» проведено Фестиваль інновацій Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, під час якого відбувся Міжнародний форум 
«Інтелектуальна власність та інновації», конкурс інноваційних проектів, III 
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих 
вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень» та конкурс 
стартап - проектів.  
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В рамках проекту «Адреси інноваційного успіху» 18.11.2016 проведено 

розширене засідання президії Ради директорів підприємств, установ та організацій 
м. Києва на КВО «Медапаратура» щодо можливостей промислових підприємств 
м. Києва із забезпечення комунальних медичних установ медичним обладнанням.  

02.12.2016 проведено спільний з Київським міським центром перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій виїзний семінар 
«Системний підхід до експорту – запорука успішного виходу на нові ринки (на 
прикладі ринку ЄС)». 

Розпорядженням 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 проекту створення промислового вузла 
«Київська бізнес-гавань» у Деснянському районі (далі – Концепція). 

Концепція передбачає будівництво об'єктів легкої промисловості, фармацевтики, 
логістики, енергоефективності та житлового мікрорайону. 

КП «Київське інвестиційне агентство», для реалізації вищевказаного 
інвестиційного проекту проведено наступну роботу: 

- розроблено тізер та презентацію проекту, з якими ознайомлено іноземні 
посольства в Україні, Торгово-промислова палата України,  найбільші світові 
компанії (табачні, фармацевтичні, авіакосмічні, енергетичні, автомобільні тощо);  

- розроблено попередню концепцію проекту від компанії Jones Lang LaSalle; 
- зібрано робочі матеріали Державного земельного кадастру із 

землекористувачами, схеми інженерних мереж з водопостачання, водовідведення, 
електропостачання, теплопостачання, газопостачання, дощової каналізації, визначено 
вартість проведення підготовчих та земляних робіт та підведення інженерних мереж. 

17.02.2016 на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку було розглянуто питання щодо 
внесення змін до пункту «Розробка та коригування матеріалів детальних планів та 
концепцій розвитку територій, містобудівних програм та іншої містобудівної 
документації, міських вузлів, розробка техніко-економічних обґрунтувань»  
Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік в частині 
збільшення асигнувань на суму 10,8 млн грн, в тому числі і на розробку детального 
плану території в межі якого входить інвестиційний проект по створенню 
промислового вузла «Київська бізнес-гавань» у Деснянському районі. 

Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблено технічне 
завдання на розробку Детального плану території, до меж якого входить 
інвестиційний проект по створенню промислового вузла «Київська бізнес-гавань», в 
якому передбачено створення індустріального парку - комбінацію промислового 
вузла (підприємства легкої, фармацевтичної, переробної промисловості) з науковим 
сектором, логістичним комплексом, торгівельною, розважальною та житловою 
нерухомістю. За техніко-економічні показниками, площа земельної ділянки становить 
– 220 га; виробничі території – 44,4 га; адміністративні, наукові – 28 га; території 
освіти – 12,2 га. 
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25.08.2016 проведено тендер на закупівлю послуг з розробки детального плану 

території промислового вузла «Київська бізнес-гавань» на вул. Пухівська у 
Деснянському районі міста Києва. Переможцем тендеру визначено комунальну 
організацію виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) «Інститут Генерального плану м. Києва». 

На виконання заходу з надання допомоги промисловим підприємствам м. Києва 
у підготовці до роботи в умовах вступу до ЄС Департаментом промисловості та 
розвитку підприємництва спільно з Торгово-промисловою палатою України 
здійснено заходи щодо проведення 27.04.2016 круглого столу «Київ-2016: основні 
завдання та перспективи експортно-імпортних відносин столиці з країнами світу» в 
рамках проведення ІІ Національного форуму з підтримки експорту. 

У ході роботи круглого столу було презентовано промисловий потенціал 
м. Києва, розглянуто питання щодо перспектив адаптації українських компаній до 
стандартів та норм міжнародного права, особливості ринків збуту окремих країн 
зарубіжжя, було заслухано виступи вітчизняних та закордонних фахівців з 
визначених питань, поради експертів та напрацьовано шляхи подальшої підтримки 
експортерів у питаннях просування їх продукції на європейські ринки. У роботі 
круглого столу взяли участь понад 200 учасників. 

За результатами моніторингу отримання промисловими підприємствами міста 
сертифікатів  якості та відповідності вимогам стандартів ЄС встановлено, що на 
сьогоднішній день на промислових підприємствах міста функціонує сертифікована 
система управління якістю, що відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2008, 9001:2009 
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.  

Значна кількість провідних столичних промислових підприємств атестовані не 
лише за міжнародними стандартами серії ISO 9001 (стандарту управління якістю), а 
також ISO 14001 (захисту навколишнього середовища) та OHSAS 18001 (система 
управління гігієною та безпекою праці), FSС «Сертифікація ланцюжків постачань 
продукції», ISO 22000 (включаючи систему НАССР) безпеки  харчових продуктів та 
IFS Food – стандарт на проведення перевірок якості та безпечності харчової 
продукції. 

 
ПІДПРОГРАМА 3 

КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 
СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ НА 2015–2018 РОКИ 

 
1. Оцінка ефективності виконання 
Протягом 2016 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 
У місті Києві постійно зростає мережа продовольчих магазинів, особливо в 

районах, де відсутня (у разі новобудови) або недостатня мережа продовольчих 
магазинів. З метою планомірного розвитку інфраструктури споживчого ринку м. 
Києва, під час будівництва нових жилих мікрорайонів, генеральним планом 
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передбачається відкриття закладів торгівлі та побутового обслуговування 
населення на перших поверхах будинків, які вводяться в експлуатацію. 

На сьогодні в м. Києві функціонують 6489 продовольчих та непродовольчих 
закладів   торгівлі,   в  т.ч.  86  торгово-розважальних  центрів  загальною  площею  
понад 4 млн кв. м, 3254 загальнодоступні об’єкти харчування на 179,7 тис. місць. 

У 2016 році в м. Києві відкрито 52 продовольчі магазини, 39 закладів з продажу 
непродовольчих товарів та 44 заклади ресторанного господарства, в т. ч. у нових 
приміщеннях – 20 закладів торгівлі з продажу продуктів харчування та 22 – з продажу 
непродовольчих товарів, 20 закладів ресторанного господарства. 

Крім того, у 2016 році в Дарницькому районі на вул. Вербицького, 1 відкрито 
торговий центр «New Way» загальною площею 22,0 тис. кв. м, у грудні 2016 року в 
Святошинському районі на вул. Берковецькій, 6-Д – найбільший в Україні торгово-
розважальний центр «Lavina Mall» загальною площею 140 тис. кв. м. Також,  відкрито 
4 гіпермаркети «Новус» (в Дарницькому районі на вул. Декабристів, 3 (загальною 
площею 1,2 тис. кв. м) та на вул. Княжий Затон, 4/4 (загальною площею 4 тис. кв. м); 
в Дніпровському районі на вул. Сверстюка, 4 (загальною площею 4 тис. кв. м); в 
Солом’янському районі на вул. Г. Кірпи, 5 (загальною площею 3,7 тис. кв. м). 

Для підтримки киян, в першу чергу соціально незахищених верств населення, 
продовжується реалізація соціального проекту «Картка киянина», в якому беруть 
участь чотири продовольчі торговельні мережі великого формату: ПП «Білла 
Україна», ПП «Торговий дім «Вест Лайн», 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.  

Також, торговельною мережею ТОВ «ЕКО» в рамках реалізації проекту 
надавалися знижки киянам та гостям столиці під час святкування Дня Києва та Дня 
Столиці наприкінці травня 2016 року.  

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 та від 27.04.2016 № 291). 
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Порядок оприлюднювався на офіційному інтернет-порталі Київської міської 

державної адміністрації 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.  

Протягом березня-травня  2016 року дванадцять разів проведено торги та за їх 
результатами укладено із суб’єктами господарювання 347 договорів на розміщення 
сезонних об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі в м. Києві. 

Також, двічі проведено електронні торги на право розміщення суб’єктами 
господарювання засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на 
території столиці. За їх результатами укладено 137 договорів. 

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 відповідних договорів та оформлення 
паспорта прив’язки, з 2015 року делеговано Департаменту містобудування та 
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації). 

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 1 121 заяву щодо розміщення майданчиків для 
харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства у літньому сезоні 
2016 року та 86 заяв – у літньому сезоні 2017 року, які надійшли від Департаменту 
містобудування та архітектури через портал Містобудівного кадастру м. Києва. 

Під час проведення загальнодержавних та загальноміських заходів, виставок, 
ярмарків, фестивалів Департаментом промисловості та розвитку підприємництва 
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здійснюються заходи щодо забезпечення торговельного обслуговування киян та 
гостей столиці, а також надається підтримка суб’єктам господарювання щодо їх 
участі у зазначених заходах з метою просування та реалізації товарів власного 
виробництва за цінами виробника та створення тимчасових робочих місць. 

Так, у звітному періоді проведено такі заходи: 
торговельне обслуговування киян та гостей столиці під час проведення свята 

Водохреща в Парку культури та відпочинку «Гідропарк» в Дніпровському районі 
(відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 16.12.2015 № 1210 «Про проведення 
загальноміських новорічних та різдвяних заходів» та Робочого плану щодо 
святкування новорічних та різдвяних заходів до Нового 2016 року (19 січня); 

торговельне обслуговування воїнів-інтернаціоналістів на території 
Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 років» біля музею воїнів – інтернаціоналістів. Встановлено два об’єкти 
торгівлі та 20 альтанок з посадковими місцями (15 лютого); 

загальноміський спеціалізований ярмарок для садівників та городників на вул. 
Ревуцького в Дарницькому районі, забезпечено функціонування  10 районних 
комплексів від кожного району м. Києва (100 палаток). Водночас у ярмарку взяли 
участь 160 господарств і суб’єктів господарювання Київської області та інших 
регіонів України (9 квітня); 

тематичний ярмарок «Великодня сповідь майстра» на Арсенальній площі, на 
якому за участі народних майстрів організовано майстер-класи. Забезпечено 
функціонування 11 об’єктів торгівлі з продажу виробів народних майстрів, двох 
об’єктів з продажу морозива ТМ «Рудь» та одного – з продажу кондитерських 
виробів виробництва «Львівські пляцки», облаштовано 2 альтанки з посадковими 
місцями (з 1 по 9 травня); 

за сприяння Департаменту промисловості та розвитку підприємництва видано 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 10.06.2016 № 419 «Про проведення благодійного заходу 
«Подаруй дитині літо» на Контрактовій площі у місті Києві», відповідно до якого 
благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Життя всупереч» провела 
благодійну ярмарку, на якій встановлено 17 об’єктів торгівлі (з 11 по 12 червня); 

за сприяння Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 
організаторами заходу КП «Київська спадщина», ДП «Палац спорту», ТОВ «Тандем» 
та ТОВ «Гранд Евент» на Спортивній і Поштовій площах організовано масові заходи 
з нагоди чемпіонату Європи 2016 року з футболу «Вболівай за Україну» (у дні 
проведення матчів). У фан-зонах за визначеними локаціями забезпечено розміщення 
20 об’єктів торгівлі, громадського харчування, об’єктів та місць проведення майстер-
класів, дитячих розваг та інших культурно-масових заходів (з 10 червня по 10 липня); 

проведено комплекс організаційних заходів щодо відзначення професійного 
свята працівників сфери торгівлі – «Дня працівників торгівлі». У Київській міській 
державній адміністрації 26.07.2016 подяками Київського міського голови відзначено 
12 кращих працівників галузі; 

відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 15.07.2016  № 564 «Про проведення 
шкільних ярмарків до нового 2016/2017 навчального року» на вул. Хрещатик 
проведено загальноміський шкільний ярмарок з продажу товарів шкільного 
асортименту, до участі в якому запрошені та взяли участь 120 безпосередніх 
виробників та дистриб’юторів, що виготовляють та здійснюють продаж товарів 
шкільного асортименту з різних регіонів України (м. Київ, м. Коломия, 
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м.Комсомольськ, м. Львів, м. Черкаси, м. Харків, м. Чернігів; області: 
Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Полтавська та 
інші регіони). Забезпечено функціонування 3 торгових об’єктів з продажу морозива 
та кулінарних виробів (20 – 21 серпня); 

організовано торговельне обслуговування на території КП «Київський іподром» 
з нагоди святкування 25 річниці з Дня незалежності України (28 серпня); 

за сприяння Департаменту промисловості та розвитку підприємництва видано 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 20.04.2016 № 246 «Про проведення  у 2016 році 
фестивалю «В пошуках Made in Ukraine»  на  Контрактові  площі у місті Києві» 
відповідно до якого ФО-П Савостіна Ю. Ю. проведено фестиваль  «В пошуках Made 
in Ukraine» (22-24 квітня, 03-06 червня, 02-05 вересня, 14-17 жовтня); 

за сприяння Департаменту промисловості та розвитку підприємництва видано 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 11.08.2016 № 664 «Про проведення масового заходу 
«Олімпійське містечко» під Аркою Дружба Народів у Центральному парку культури і 
відпочинку м. Києва», відповідно до якого ГО «Культурний осередок ХХІ століття» 
та ТОВ «Гранд Евент» проведено масовий захід з нагоди Олімпійських та 
Паралімпійських ігор 2016 року «Олімпійське містечко» під Аркою Дружби Народів 
у Центральному парку культури і відпочинку м. Києва (11-30 серпня);  

за сприяння Департаменту промисловості та розвитку підприємництва видано 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) «Про проведення пивного фестивалю «BRUGGEFEST» на 
вул. Маршала Конєва, 8 у місті Києві», відповідно до якого ТОВ «Пиврестком» 
проведено пивний фестиваль (16-18 вересня); 

за сприяння Департаменту промисловості та розвитку підприємництва видано 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 26.04.2016 № 266 «Про проведення фестивалю дитячого 
розвитку та дозвілля «Прекрасний світ дитинства» в Сирецькому парку (вул. Тимофія 
Шамрила)», відповідно до якого органом самоорганізації населення «Комітет 
мікрорайону «Сирець-1» щосуботи з 10.00 до 19.00 проведено фестиваль дитячого 
розвитку та дозвілля «Прекрасний світ дитинства» (30 квітня - 24 липня). 

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 
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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. 

На виконання протоколу № 4 засідання постійної комісії Київської міської ради 
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій стосовно вжиття 
необхідних заходів із забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя 
жителів міста Києва, представниками Департаменту промисловості та розвитку 
підприємництва, районних в місті Києві державних адміністрацій спільно з 
представниками Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві з 27.01.2016 по 
08.02.2016 проводились обстеження щодо дотримання на підприємствах м. Києва 
умов праці з метою запобігання епідемії грипу та ГРВІ, мінімізації їх негативних 
наслідків та оперативного реагування на них. 

За вказаний період обстежено 452 заклади торгівлі, 195 закладів ресторанного 
господарства, 67 підприємств побутового обслуговування, 19 ринків, 22 промислові 
підприємства, комунальне підприємство «Київський іподром». 

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 з 18-21.02.2016 працівниками Департаменту 
промисловості та розвитку підприємництва проводилось обстеження закладів торгівлі 
та тимчасових споруд щодо дотримання суб’єктами господарювання, що провадять 
торговельну діяльність в центральній частині міста Києва, вимог статті 15-3 Закону 
України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та відповідного 
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». 
Спільно з комунальними підприємствами «Бессарабський ринок», «Володимирський 
ринок», «Житній ринок» 20.02.2016 поряд з Жовтневим палацом організовано 
розміщення шести пересувних об’єктів для пригощання учасників зазначеного заходу 
гарячими напоями, бутербродами, печивом тощо. 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 15.07.2016 № 558 «Про проведення 
тематичного ярмарку «Романтична Рів’єра на набережній Дніпра» на Поштовій 
площі, 3» з метою забезпечення дозвілля киян та гостей столиці проведено 
тематичний ярмарок «Романтична Рів’єра на набережній Дніпра» (08.06-15.11.2016) 

Відповідно до п. 6 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 18.07.2016 № 575 «Про проведення 
церемонії офіційних проводів національної збірної команди України, яка від’їжджає 
на Ігри XXXI Олімпіади (м. Ріо-де-Жанейро, Бразилія)» та п. 8 протоколу доручень 
№ 40, напрацьованих 18.07.2016 під час наради із зазначеного питання, 
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва забезпечено контроль за 
виконанням суб’єктами господарювання вимог рішення Київської міської ради від 
23.12.2010  № 413/5225  щодо обмежень продажу алкогольних напоїв під час 
проведення заходу 23.07.2016  (з 14-00 до 22-00) на визначених цим розпорядженням 
територіях.  
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Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 11.08.2016 № 660 «Про проведення 
тематичного ярмарку з продажу меду та продуктів бджільництва «Медовий спас» у 
Голосіївському районі» на вул. Академіка Костичева проведено щорічний 
тематичний ярмарок «Медовий спас» з продажу меду, продуктів бджільництва, 
фруктів, хлібобулочних виробів, морозива та інших товарів (шоколаду, карамелі), а 
також організовано дозвілля дітей (майстер-класи, анімаційні програми, різноманітні 
шоу) та акції з пригощання дітей безкоштовним морозивом та цукровою ватою 
(13.08-21.08.2016). 

Відповідно до пункту 71 Робочого плану, затвердженого розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 16.08.2016 № 702 «Про відзначення Дня Державного Прапора 
України та 25-ї річниці незалежності України» та  розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.08.2016 
№ 731 «Про проведення Урочистої церемонії проводів національної паралімпійської 
збірної команди України на ХV Паралімпійські ігри (м. Ріо-де-Жанейро, Бразилія)» і 
пункту 9 протоколу доручень № 37, напрацьованих 01.08.2016 під час наради із 
зазначеного питання, забезпечено контроль за виконанням суб’єктами 
господарювання вимог рішення Київської міської ради від 23.12.2010  №  413/5225  
щодо обмежень продажу алкогольних напоїв та продукції в скляній тарі у закладах 
торгівлі, розміщених на визначених цими розпорядженнями територіях, під час 
проведення заходів 23-24.08.2016 та 27.08.2016. 

 Департаментом промисловості та розвитку підприємництва спільно з 
районними в місті Києві державними адміністраціями під час проведення святкового 
параду 24.08.2016 забезпечено питною водою в поліетиленових пляшках учасників 
святкових заходів та мешканців і гостей столиці. 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 15.07.2016 № 563 «Про проведення 
тематичного ярмарку «Восьмий Всеукраїнський ярмарок органічних продуктів» на 
Контрактовій площі» за підтримки Міністерства агропромислового комплексу 
України з метою популяризації органічних продуктів проведено Восьмий 
Всеукраїнський ярмарок органічних продуктів (10.09.2016). 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 23.09.2016 № 888 «Про проведення 
фестивалю «Казки Старого Подолу – ZiberfesT» на Контрактовій площі» з метою 
популяризації продукції національних виробників, запровадження європейський 
традицій культурного відпочинку на Контрактовій площі проведено фестиваль 
«Казки Старого Подолу – ZiberfesT» (24-25.09.2016). 

З метою попередження нещасних випадків та порушень громадського порядку 
під час проведення 21.11.2016 на вул. Хрещатик масових заходів з нагоди річниці 
Революції Гідності та на виконання окремого доручення першого заступника голови 
Київської міської державної адміністрації Г. Пліса, Департамент промисловості та 
розвитку підприємництва довів до відома суб’єктів господарювання, які провадять 
торговельну діяльність в центральній частині міста (вул. Хрещатик та прилеглі до неї 
вулиці), щодо виконання ними статті 15-3 Закону України «Про державне 
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів», а саме:  заборони продажу пива, 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових і тютюнових виробів та 
продукції в скляній тарі всіма закладами торгівлі, розташованими на відповідній 
території. 
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04.10.2016 відбулася зустріч з представниками Республіки Казахстан у рамках 

проведення бізнес-форуму Казахстан-Україна з метою презентації продукції 
республіки Казахстан та обговорення умов взаємовигідного співробітництва з 
Україною. 

З метою запобігання реалізації неякісних продуктів харчування, в т.ч. 
алкогольних напоїв, Департаментом промисловості та розвитку підприємництва 
здійснено організаційні заходи щодо забезпечення з 10.10.2016 по 31.10.2016 роботи 
12 робочих груп (2 міські та 10 районних) у складі представників Департаменту 
промисловості та розвитку підприємництва,  районних  в  місті  Києві державних 
адміністрацій, ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві, ГУ Державної фіскальної 
служби у м. Києві, ГУ Національної поліції в м. Києві та громадськості з моніторингу 
торговельної мережі столиці.  

Всього обстежено 221 об’єкт торгівлі та ресторанного господарства, взято на 
дослідження алкогольні напої з 10 об’єктів, вилучено із реалізації з 4 об’єктів торгівлі 
алкогольні напої сумнівної якості або без акцизних марок в кількості 600 л.  

На 7-ми об’єктах виявлено порушення у сфері податкового законодавства, у 
зв’язку з чим поінформовано відділ протидії незаконного обігу підакцизних товарів 
ГУ ДФС в м. Києві для вжиття заходів відповідно до законодавства. 

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 
31.12.2016 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 кг – 4,15 грн. 

11.11.2016 за  участі представників структурних підрозділів районних в місті 
Києві державних адміністрацій відбулася презентація Громадською спілкою 
«Асоціація з інтеграції НАССР» програми щодо законодавчого  регулювання 
безпечності та якості харчових продуктів, вимог до операторів ринку харчових 
продуктів та споживання харчових продуктів, порядку забезпечення безпечності та 
окремих показників якості харчових продуктів, що виробляються, перебувають в 
обігу, ввозяться (пересилаються) на митну територію України та/або вивозяться 
(пересилаються) з неї. За результатами наради надано доручення районним в місті 
Києві державним адміністраціям здійснити організаційні заходи щодо проведення 
розширених нарад з суб’єктами господарювання із залученням громадських 
організацій щодо інформування підприємців про порядок провадження господарської 
діяльності, пов’язаної з реалізацією, виготовленням, зберіганням продуктів 
харчування та вимоги Закону України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів». 
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На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 656 

«Про реалізацію пілотного проекту щодо тимчасового обмеження застосування 
постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 та постанови Кабінету 
Міністрів України від 17.10.2007 № 1222» і розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.11.2016  № 
1130 «Про організаційно-правові заходи щодо виконання постанови Кабінету 
Міністрів України від 22.09.2016 № 656 «Про реалізацію пілотного проекту щодо 
тимчасового обмеження застосування постанови Кабінету Міністрів України від 
25.12.1996  № 1548 та постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2007  № 1222»  
22.11.2016 проведено робочу нараду з представниками районних в місті Києві 
державних адміністрацій стосовно щодекадного моніторингу цін на продовольчі 
товари та дитяче харчування. 

Спеціалістами  Департаменту промисловості та розвитку підприємництва та 
районних в місті Києві державних адміністрацій  30.11.2016, 10.12.2016 та 20.12.2016 
проведено моніторинг торговельної мережі щодо цінової ситуації на продовольчі 
товари та дитяче харчування, на які поширюється дія пілотного проекту, та за його 
результатами надано узагальнену інформацію до Департаменту економіки та 
інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації). 

Постійно надається сприяння військовому комісаріату м. Києва щодо 
інформування мешканців столиці про проходження військової служби за контрактом 
у Збройних силах України. 

У звітному періоді проведено три зустрічі та робочі наради із суб’єктами 
господарювання щодо питань організації пересувної дрібнороздрібної торговельної 
мережі на території столиці. 

Фахівцями Департаменту промисловості та розвитку підприємництва взято 
участь у програмах телеканалів, а саме: 

13.01.2016 надано інтерв’ю телеканалу ІСТV для підготовки сюжету щодо 
розміщення на території столиці засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної 
мережі; 

18.01.2016 надано інтерв’ю телеканалу «Україна» щодо організації  сезонної 
дрібнороздрібної торговельної мережі в 2016 році та з питань несанкціонованої 
торгівлі в м. Києві;  

28.01.2016 надано інтерв’ю 10 телеканалам  щодо проведення заходів з метою 
запобігання епідемії грипу та ГРВІ, мінімізації їх негативних наслідків та 
оперативного реагування на них; 

11.04.2016  надано  два  коментарі телеканалу «Україна» щодо провадження 
суб’єктами господарювання торговельної діяльності під час організації на території  
м. Києва сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі та питань «стихійної» 
торгівлі на території столиці; 

12.04.2016  взято участь у прямому ефірі програми «У центрі уваги» ТРК «Київ» 
стосовно торгівлі у місті Києві речами, що були у вжитку, несанкціонованої торгівлі 
та можливих шляхів її припинення; 

15.06.2016 взято участь у прямому ефірі з питань організації сезонної 
дрібнороздрібної торговельної мережі в м. Києві в 2016 році; 

20.08.2016 надано коментар у програмі «Ранок по-київськи» на ТРК «Київ» 
щодо проведення 20-21.08.2016  загальноміського шкільного ярмарку на вул. 
Хрещатик та складу учасників цього ярмарку; 



 40 
15.09.2016 взято участь у прямому ефірі програми «Ранок по-київськи» ТРК 

«Київ» з питань організації та проведення сільськогосподарських ярмарків у м. Києві, 
діяльності ринків, та перевірки якості продукції, яка на них реалізується;  

09.12.2016 взято участь у прямому ефірі програми «Ранок по-київськи» ТРК 
«Київ» з питань організації передноворічної торгівлі; 

28.12.2016 взято участь у програмі «У центрі уваги» ТРК «Київ» з питання 
організації торгівлі натуральними хвойними деревами. 

Крім того, у звітному періоді працівниками Департаменту промисловості та 
розвитку підприємництва надано 236 роз’яснень на запити та звернення засобів 
масової інформації (ЗМІ), депутатів усіх рівнів, громадських організацій та 
мешканців міста. 

Удосконалення  діяльності підприємств ринкової мережі  
З метою приведення Правил торгівлі на ринках у місті Києві у відповідність до 

вимог чинного законодавства за поданням Департаменту промисловості та розвитку 
підприємництва підготовлено проект рішення Київської міської ради «Про 
затвердження Правил торгівлі на ринках у місті Києві». 

Здійснено громадське обговорення зазначеного проекту рішення, аналіз 
регуляторного акта, погоджено відповідними постійними комісіями Київської міської 
ради та, після врахування зауважень управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради, здійснюються заходи для винесення цього проекту для 
розгляду на сесії Київради. 

На виконання Указу Президента України від 23.05.2001 № 334/2001 «Про заходи 
щодо вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та 
непродовольчих товарів» завершено реконструкцію ринку на вул. Кибальчича, 11-А у 
Дніпровському районі (ТОВ «Ринок «Десна»), продовжується реконструкція на 
вул. Булаховського, 5 у Святошинському районі  (ТОВ «Регіна»). 

ТОВ «Теремки-2» здійснюється будівництво малого ринкового комплексу на 
вул. Лятошинського, 14 у Голосіївському районі, ТОВ «Агроринок» –  будівництво 
торговельного комплексу ІІІ категорії складності (з модернізацією торговельних 
місць) на ринку «Агроринок» на вул. Вербицького, 32 у Дарницькому районі. 

ПрАТ «Фірма «Лісова» здійснює реконструкцію ринку «Лісовий» на вул. 
Миропільській, 2 у Деснянському районі (передбачається будівництво двоповерхової 
споруди з паркінгом на 240 машиномісць). 

ТОВ БП СП «Колосок» здійснює модернізацію торговельних місць                                    
на просп. Московському, 16 в Оболонському районі. 

За звітний період (за зверненнями суб’єктів господарювання та громадян) 
працівниками Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, в межах 
наданих повноважень, надано понад 100 консультацій щодо організації та 
функціонування ринків. 

На територіях продовольчих та змішаних (за спеціалізацією) ринків 
облаштовано майже 10 тисяч торговельних місць для продажу сільськогосподарської 
продукції та продовольчих товарів промислового виробництва, з яких близько  2,5 
тис. одиниць (за оперативними даними) є вільними. Торговельні місця першочергово 
надаються безпосереднім товаровиробникам з Київської області та інших регіонів 
України. 

Забезпечено сприяння у збереженні адміністраціями продовольчих та змішаних 
ринків близько 2 тис. облаштованих «соціальних» торговельних місць. 

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 
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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 та 2016 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 та розвитку підприємництва, з виїздом на 
місця, із залученням фахівців відповідних міських та районних служб, державних 
лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи, представників адміністрацій ринків, 
здійснено близько 120 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 та осінньо-зимовий періоди 2016-2017 років. 

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 2016 року ТОВ «Столичний млин» закуплено 
100,4 тис. т продовольчого зерна (в т. ч. пшениці – 68,9 тис. т, жита – 31,5 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 2016 року проведено 2741 сільськогосподарський 
ярмарок, на яких реалізовано 150,6 тис. т різної сільськогосподарської продукції та 
інших продовольчих товарів, в т. ч. плодоовочевої продукції – 75,3 тис. т, м’яса 
свіжого та м’ясопродуктів – 18,2 тис. т, риби та рибопродуктів – 6,2 тис. т, інших 
продовольчих товарів –  50,9 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 
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 5 757 об’єктів побутового обслуговування, у сфері побуту 
працює понад 34,4 тис. осіб.  

За період з січня по грудень 2016 року, відповідно до затвердженого графіка, 
працівниками Департаменту промисловості та розвитку підприємництва здійснено 
моніторинг 265 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». 
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За січень-грудень 2016 року розпочали роботу 149 об’єктів побуту, серед яких 

– 44 перукарні, 12 об’єктів з ремонту взуття, 17 – з виготовлення швейних виробів за 
індивідуальним замовленням, 23 – з надання послуг з хімічного чищення та прання 
білизни. 

Не всі напрямки сфери побутових послуг розвиваються пропорційно. Результати 
проведеного аналізу за видами діяльності свідчать, що на сьогодні існує тенденція 
збільшення кількості об’єктів з надання перукарських послуг, пошиття та ремонту 
одягу, ремонту складної побутової техніки та зменшення кількості об’єктів з ремонту 
годинників, виготовлення ключів,  надання фотопослуг. 

Під час моніторингу об’єктів побуту міста фахівцями Департаменту 
промисловості та розвитку підприємництва вивчається потреба діючих підприємств 
побутового обслуговування у кадрах за різними спеціальностями.  

За інформацією Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), професійна 
підготовка фахівців для сфери обслуговування здійснюється у 9 професійно-
технічних навчальних закладах, що становить 36 % від загальної кількості ПТНЗ. 
Випуск у 2015–2016 н.р. склав 842 фахівця. Між професійно-технічними навчальними 
закладами та підприємствами, установами, організаціями сфери обслуговування 
різної форми власності на сьогоднішній день укладено 542 договори для 
проходження виробничого навчання і виробничої практики та 503 договори з 
підприємствами для наступного працевлаштуванням випускників. Працевлаштування 
випускників є основним показником успішної співпраці професійно-технічних 
навчальних закладів з підприємствами. Відповідно до чинного законодавства 
суб’єкти господарювання, в тому числі й сфери побутових послуг, інформацію щодо 
потреб для заміщення вакантних посад надають до центрів зайнятості  

Так, вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва 
(вул. Єреванська, 12-А) співпрацює з підприємствами сфери побуту, Київським 
міським та обласним центрами зайнятості щодо підготовки робітничих кадрів; склало 
Угоди щодо проходження виробничого навчання та практики з понад 100 
підприємствами.  

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 
ХІV Міжнародного Фестивалю перукарського мистецтва, моди і дизайну 
«Кришталевий Янгол», який відбувся з 24-25.04.2016 в Центрі культури та мистецтв 
«КПІ» (м. Київ, проспект Перемоги, 37).  

Спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Спілка перукарів 
України» здійснено комплекс організаційних заходів з підготовки та проведення 
Чемпіонату України з перукарського мистецтва, нігтьової естетики, макіяжу, 
декорування та нарощування вій «Кубок Києва» –2016, який відбувся 22–24.09.2016 в 
Міжнародному виставковому центрі (м. Київ, просп. Броварський, 15). Інформація 
про проведення конкурсів професійної майстерності серед фахівців побутового 
обслуговування постійно розміщується на сайтах  райдержадміністрацій міста та 
доводиться особисто до суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування.  

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 20.02.2016 № 132 «Про результати 
міського конкурсу-огляду суб’єктів господарювання сфери побутового 
обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві у 2015 році», 27 об’єктам 
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побуту було присвоєно звання «зразкового». Нагородження переможців відбулось 
на День підприємця, 02.09.2016.  

Для визначення кращих підприємств побуту за результатами роботи у 2016 році, 
у вересні 2016 року Департаментом промисловості та розвитку підприємництва  
затверджено  План заходів з проведення районних та міського конкурсу-огляду 
суб’єктів господарювання  сфери побутового обслуговування на присвоєння звання 
зразкового об’єкту у м. Києві та до 01.12.2016 підведено підсумки районних 
конкурсів-оглядів.  

   За підсумками районних конкурсів-оглядів у 2016 році 32 суб’єкта 
господарювання стали переможцями районних конкурсів-оглядів та 19 суб’єктів 
господарювання сфери послуг  рекомендовано до участі в міському конкурсі-огляді. 
Триває робота міської конкурсної комісії, за результатами роботи якої в термін до 
01.02.2017 буде підготовлено розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації). 

Департамент промисловості та розвитку підприємництва тісно співпрацював з 
Всеукраїнською громадською організації «Спілка перукарів України щодо  
проведення 17 – 19.09.2016  Чемпіонату перукарського мистецтва «Кубок Києва». 

Зазначений Чемпіонат має велике значення для розвитку перукарського 
мистецтва. За інформацією організаторів Чемпіонату, у ньому щорічно бере участь 
більше ніж 600 молодих фахівців сфери послуг та більше ніж 50 учбових закладів. 

 
2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання 
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. 

Реалізовано понад 80 % заходів Комплексної програми. Завдання і заходи 
Комплексної програми виконані не в повні мірі через складне соціально-економічне 
становище, недостатню активність громадських об’єднань підприємців щодо участі у 
реалізації Комплексної програми, слабкість взаємодії бізнесу і влади, недостатнє 
фінансове забезпечення. 

На реалізацію Комплексної програми з бюджету м. Києва, у  2016 році 
профінансовано 382,9  тис. грн, що становить 76,6 % від запланованих в бюджеті м. 
Києва на 2016 рік коштів на фінансування заходів Комплексної програми (500,0 
тис. грн, які були передбачені у бюджеті м. Києва на 2016 рік Департаменту 
промисловості та розвитку підприємництва).  

Кошти витрачено на фінансування заходів: 
- Підпрограми 1. Київської міської цільової програми сприяння розвитку малого 

та середнього підприємництва на 2015 – 2018 роки, а саме: 37,97 тис. грн на 
проведення заходів з нагоди Дня підприємця (п. 9.10) та 49,95 тис. грн на проведення 
дводенної  програми «Як перетворити ідею в успішний бізнес» (п.11.4);  

- Підпрограми 2. Київської міської цільової програми розвитку промисловості на 
2015-2018 роки, а саме:  30,0 тис.грн  на організацію конкурсу «Кращий експортер 
року» (п.12.2), 90 тис.грн на організацію та проведення конкурсу «Столичний 
стандарт якості» (п.12.3) 150,0 тис.грн на популяризацію продукції київських 
виробників (п. 12.4) та 25,0 тис. грн  на надання допомоги промисловим 
підприємствам м. Києва у підготовці до роботи в умовах вступу до ЄС (проведення 
круглих столів) (п. 15.1). 
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Департамент (Центр) надання адміністративних послуг не використав кошти, 

які були передбачені  йому  в  бюджеті  м. Києва  на 2016 рік у сумі 1 500,0 тис.грн, 
для виконання п. 6.1. Підпрограми 1 «Стандартизація процедур надання 
адміністративних послуг, в т.ч. документів дозвільного характеру, згідно з ISO 9001». 

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 економіки та 
інвестицій та 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: 

 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; 
запровадження прозорих конкурсних механізмів надання фінансової підтримки; 
законодавчого обмеження співвідношення розміру кредиту та вартості майна, яке 
передається в заставу, а також відсоткових ставок; 

 створення ефективної інституційної бази для підтримки розвитку 
підприємництва шляхом підвищення статусу та посилення ролі дорадчих органів 
підприємців при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування; 

 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; 

 модернізація трудового законодавства шляхом реального стимулювання 
створення робочих місць; 

 лібералізація системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності шляхом зміни фіскальної (каральної) спрямованості системи на сервісно-
консультативну; більш цільового та виправданого застосування контрольно-
наглядових заходів; посилення відповідальності органів державного нагляду 
(контролю) та їх посадових осіб за неправомірні рішення та дії; 

 полегшення доступу до судового захисту прав підприємців шляхом 
здешевлення судових витрат (зменшення ставок судового збору); збільшення строків 
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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 КМУ від 23.03.1995 № 213 постанови КМУ 
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. Необхідно внести зміни 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. Необхідно внести 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. 

 
 
 


