
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
ПРО ХІД ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ КИЇВСЬКОЇ  

МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА, ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СПОЖИВЧОГО 

РИНКУ НА 2015–2018 РОКИ 
У І ПІВРІЧЧІ 2016 РОКУ 

 
Комплексна київська міська цільова програма сприяння розвитку 

підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015–2018 роки 

затверджена  рішенням Київської міської ради від 16.04.2015 № 409/1274 та 

складається із трьох підпрограм: 

Підпрограма 1. Київська міська цільова програма сприяння розвитку 

малого та середнього підприємництва на 2015-2018 роки; 

Підпрограма 2. Київська міська цільова програма розвитку промисловості 

на 2015-2018 роки; 

Підпрограма 3. Київська міська цільова програма сприяння розвитку 

споживчого ринку на 2015-2018 роки. 

 

ПІДПРОГРАМА 1.  

КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА СПРИЯННЯ 

РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  

НА 2015-2018 РОКИ 

 

1.Оцінка ефективності виконання 
Реалізація  Підпрограми 1 здійснювалась  за такими основними напрямами: 

дерегуляція господарської діяльності та реалізація державної регуляторної 

політики; 

 фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка; 

 інформаційно-консультативне, ресурсне та освітнє забезпечення малого та 

середнього підприємництва, розвиток інфраструктури його підтримки; 

підтримка підприємницької ініціативи громадян; 

запровадження державно-приватного партнерства, сприяння інноваційній 

та експортній діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва. 

Виконання програмних заходів сприяло збереженню ряду позитивних 

тенденцій у розвитку підприємництва, зокрема, протягом І півріччя 2016 року 

порівняно з відповідним періодом попереднього року  збільшилась кількість 
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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 

відповідному періоді попереднього року, в тому числі 276 юридичних осіб (на 

2,5 % менше) та 2,7 тис. фізичних осіб-підприємців (на 36,8 % менше).  

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 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. 

Загальна кількість суб’єктів підприємництва у м. Києві, зареєстрованих як 

платники податків, станом на 01.07.2016 становила майже 577 тис., що на 12 % 

більше порівняно із станом на 01.07.2015. В тому числі  кількість юридичних 

осіб становила майже 232 тис., що на 4 % більше, кількість фізичних осіб-

підприємців – 345,1 тис. осіб, що більше на 18,1 %. 
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Динаміка кількості суб'єктів підприємництва м. Києва,  

зареєстрованих як платники податків,тис. од. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість суб’єктів підприємництва, що фактично сплачували 

податки, збільшилась на 14,4 %  та становила  306,8 тис., в тому числі  кількість 

юридичних осіб збільшилась на 32,1 % та становила 75,9 тис., кількість фізичних 

осіб-підприємців зросла на 9,5 %  та становила 230,9 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 І півріччя 2016 року порівняно з відповідним періодом попереднього 
року збільшились: до Зведеного бюджету надійшло 95,1 млрд грн, що на 42,2 % 
більше, до бюджету міста Києва – 8,8 млрд грн, що більше на 58,1 %.  
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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 показниками 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 20,4 % всіх найманих 

працівників малих та середніх підприємств України та реалізовано 38,4 % 

загальних обсягів реалізації їх продукції (товарів, послуг).   

На початок 2016 року в Києві діяло 87 260 малих та середніх підприємств, з 

них 83 965 малих та 3 295 середніх. У  розрахунку на 10 тис. осіб наявного 

населення це становить 302 підприємства (у т. ч. 291 мале та 11 середніх). 
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Порівняно з попереднім роком загальна кількість малих та середніх 

підприємств у місті зменшилась на 17 одиниць або на 0,02 %  за рахунок 

зменшення кількості середніх підприємств на 300 од. або на 8,3 %. Кількість 

малих підприємств збільшилась на 283 підприємства або на 0,3 %.   

Середньорічна кількість найманих працівників малих та середніх 

підприємств у 2015 році зменшилась порівняно з попереднім роком на 12,1 % та 

становила 807,6 тис. осіб або 50,8 % загальної кількості найманих працівників 

підприємств міста. Кількість найманих працівників середніх підприємств 

зменшилась на 12,6 % та становила 479 тис. осіб, кількість найманих працівників 

малих підприємств зменшилась на 11,5 % та становила 328,5 тис. осіб. 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих та середніх 

підприємств збільшився на 15,5 %  та становив  1 133 764 963,4 тис. грн або 

61,7 % загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств 

Києва. Обсяг реалізованої продукції середніх підприємств збільшився на 16,8 %  

та становив  858 633 821,1 тис. грн, малих  підприємств збільшився на 11,6 % та 

становив 275 131 142,3 тис. грн. 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 – 

46,7 %.  

Протягом І півріччя 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 І півріччя 2016 року до Плану внесено 

3 зміни, відповідно до яких його доповнено 6 проектами регуляторних актів.   
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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), 

здійснюється на підставі Графіку відстежень результативності регуляторних 

актів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) 

на 2016 рік. Протягом звітного періоду підготовлено та оприлюднено 14 звітів 

про проведення відстежень результативності регуляторних актів, з них: 7 звітів 

про проведення періодичного відстеження, 3 звіти про проведення повторного 

відстеження та 4 звіти про проведення базового відстеження. 

З метою недопущення прийняття економічно недоцільних, неефективних 

регуляторних актів та залучення підприємців та їх об’єднань до надання 

зауважень і пропозицій всі проекти регуляторних актів з аналізом регуляторного 

впливу та повідомленням про оприлюднення розміщуються на єдиному веб-

порталі територіальної громади  міста Києва.  Протягом І півріччя 2016 року 

оприлюднено 37 проектів регуляторних актів Київської міської державної 

адміністрації та Київської міської ради.  

Проводиться фахова експертиза проектів рішень Київської міської ради про 

відповідність вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики». Протягом І півріччя 2016 року проведено експертизу 12 проектів 

рішень Київської міської ради та надано роз’яснення щодо ознак регуляторності 

8 проектів рішень Київської міської ради та 16 проектів розпоряджень 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

Задля покращення якості підготовки аналізу регуляторного впливу 

проведено семінар з питань впровадження змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення 

аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» за 

підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).  

19.04.2016 взяли участь у публічному обговорені пропозицій  щодо 

внесення змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», яке відбулось у Державній регуляторній службі України.  
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Захід відбувся за підтримки Програми USAID «Лідерство в економічному 

врядуванні» (ЛЕВ). У своїх виступах експерти торкнулись процедурних питань, 

які виникли в процесі застосування Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності», а також обговорили можливі зміни щодо переліку 

видів господарської діяльності, що ліцензуються. 

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 29 «гарячих ліній» 

для підприємців, які звертались за роз’ясненнями з питань державної реєстрації та 

припинення підприємницької діяльності, отримання документів дозвільного 

характеру, надання адміністративних послуг та ін. Телефонні «гарячі лінії» для 

підприємців регулярно проводились також Головним управлінням Державної 

фіскальної служби у м. Києві та райдержадміністраціями міста.  

Для забезпечення діалогу між підприємцями та владою активізовано роботу 

Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) у її 

оновленому складі, затверджено персональний склад робочих груп за найбільш 

актуальними напрямками розвитку підприємницької діяльності.  

У звітному періоді проведено 2 засідання Координаційної ради: 

28.01.2016, на якому було затверджено план роботи Координаційної ради 

на 2016 рік, обговорювались питання відновлення програми фінансово-

кредитної підтримки суб’єктів господарювання в місті Києві та щодо 

впровадження пілотного проекту створення он-лайн служби для підприємців з 

можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів та ліцензій для 

відкриття різних видів бізнесу. За результатами якого прийнято рішення від 

28.01.2016 № 1; 

25.05.2016, на якому обговорювались  проблемні питання 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 та  

порядок зняття з обліку в органах Державної фіскальної служби у зв’язку з 

припиненням суб’єкта господарювання, проведення перевірок на стадії 
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ліквідації підприємства. За результатами якого прийнято рішення від 25.05.2016 

№ 2. 

Через складні процедури ліквідації бізнесу (близько 16 етапів) та значні 

фінансові витрати, пов’язані з ліквідацією, підприємства залишаються в 

Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань, але не проводять господарську діяльності та не сплачують податки.  

Ліквідація компанії є доволі складною та витратною процедурою та 

виглядає наступним чином: компанія приймає рішення про ліквідацію, створює 

ліквідаційну комісію, повідомляє про це орган державної реєстрації та своїх 

кредиторів, звільняє працівників та зупиняє виробництво, проходить аудит в 

податкових органах та управлінні Пенсійного фонду України, здійснює 

розрахунки з дебіторами та кредиторами, передає своїм власникам всі грошові 

кошти (майно), що залишились, та вносить запис в ЄДР про ліквідацію 

юридичної особи. 

Державною фіскальною службою України на базі столичного управління 

Державної фіскальної служби у м. Києві схвалено розробку та впровадження 

пілотного проекту «Офіс аудиту». Це єдиний центр, який об’єднає на міському 

рівні функції підрозділів, задіяних в сфері контрольно-перевірочної роботи, в 

першу чергу районних податкових інспекцій. 

З початку 2016 року налічується близько 6000 підприємств, які знаходяться 

в стадії ліквідації, з яких 4500 – не  звітують про свою діяльність протягом 

останніх трьох років, 1500 підприємств – продовжують здійснювати 

підприємницьку діяльність.  

З початку поточного року Головним управлінням ДФС у м. Києві 

ініційовано та проведено понад 1000 перевірок суб’єктів господарювання, які 

знаходяться в стадії ліквідації. Процедура припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи підприємця складає 24 години, для юридичної особи – 

від 2 місяців. 

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». 

Працювали також районні координаційні ради з питань розвитку 

підприємництва, діяльність яких спрямована на забезпечення діалогу між 
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підприємцями та владою. За результатами їх роботи напрацьовуються 

пропозиції та рекомендації щодо формування сприятливого підприємницького 

середовища. Протягом І півріччя 2016 року проведено 7 засідань районних 

координаційних рад. 

Представники міської і районних державних адміністрацій та суб’єктів малого 

та середнього бізнесу міста брали участь у: Першому українському форумі 

«Інструменти фінансової та технічної підтримки малого та середнього бізнесу», 

V Форумі України з питань конкуренції, який проходив за сприяння Фонду 

розвитку конкуренції за підтримки USAID, Третьому Національному Форумі 

«Трансформація України», на якому прийнята Спільна заява Українського Форуму 

бізнесу щодо ситуації в країні та шляхів виходу з кризи, бухгалтерському бізнес-

форумі «Стратегія підприємства на 2016 рік у світлі найважливіших податкових 

змін» та  восьмому  iForum 2016, на якому  було представлено п'ять напрямків: 

«Бізнес/Стартапи», «Реклама і просування», «Технології», «Освіта» і «SVOD 

Europe/iCity/Smart Cities». 

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-
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порталу надання адміністративних послуг міста Києва та офіційного інтернет-

порталу Київської міської державної адміністрації. 

З червня 2016 року забезпечено запуск версії офіційного веб-порталу 

адміністративних послуг для осіб з вадами зору. 

Через міський Центр надається 130 видів адміністративних послуг, через 

районні центри  кількість адміністративних послуг коливається у межах 62–92. 

Щомісяця проводиться моніторинг діяльності центрів, за результатами 

якого визначено, що міським та районними центрами надання адміністративних 

послуг протягом І півріччя 2016 року всього надано майже 228 тис. 

адміністративних послуг, що на  37,6 %  більше, ніж у відповідному періоді 

попереднього року та понад 10 тис. консультацій, в т.ч. у міському Центрі –  19 

тис. послуг, що більше на 28,3 %, та 307 консультацій. 

Адміністраторами міського Центру шляхом взаємодії з місцевими 

дозвільними органами надається понад 50 видів документів дозвільного 

характеру, представниками 5 дозвільних органів міського рівня та 6 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади здійснюється 

консультування суб’єктів господарювання.   

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 14 навчальних 

семінарів-тренінгів щодо надання адміністративних послуг за участю понад 900 

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). Зокрема, 11 грудня 2015 року проведено робочу зустріч 

з  канадським волонтером, муніципальним експертом з питань розвитку 

бізнесу та демократичного врядування м. Едмонтон паном Мак Маліним 

щодо вивчення досвіду роботи канадської он-лайн служби BizPal.  
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 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. 

Конкурентні переваги. 

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 зменшить «енергозатратність» в частині його супроводу.  

Для грантодавців – можливість масштабування для запровадження 

аналогічних проектів в інших містах України. Для створення нового 

сайту необхідно буде 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.    

З метою оперативного впровадження проекту Департамент  промисловості 

та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) звернувся до управління 
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інформаційно-комунікаційних систем та захисту інформації апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) з проханням опрацьовані наступні питання: перенесення сайту на 

сервер виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) або на сервер KYIV SMART СІТY, призначення доменного ім’я 

сайту та зв’язок його з ІР-адресою (листи від 16.02.2016 № 052-1671 та від 

24.05.2016 № 052-4803). 

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 кредитами договорами отриманими в 

уповноважених банках, за рахунок коштів бюджету міста Києва.  

На даний час невирішене питання щодо виділення коштів в бюджеті 
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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. 

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, 

кредитними спілками та іншими кредитними установами м. Києва у І кварталі 

2016 року надано комерційних кредитів на суму близько 81 895 тис. грн, з них 

кредитними спілками – 603,1 тис. грн. 

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

Ресурсна підтримка суб’єктів підприємництва здійснювалась шляхом 

надання їм в оренду та власність для ведення господарської діяльності 

земельних ділянок та нежитлових приміщень комунальної власності міста.  

Інформація щодо земельних ділянок, які підлягають продажу на земельних 

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

територіальної громади  міста Києва. 

 Перелік вільних нежитлових приміщень, що можуть бути передані в 

орендне користування для здійснення підприємницької діяльності, також 

розміщується на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва. Крім 

того, на офіційних веб-сайтах районних в місті Києві державних адміністрацій 

висвітлюються переліки вільних нежитлових приміщень, які віднесені до сфери 

їх управління. Постійно проводиться актуалізація зазначених переліків.  

Протягом І півріччя  2016 року надано в оренду та продовжено договори 

оренди нежитлових приміщень комунальної власності міста 26 суб'єктам 

підприємництва на загальну площу 15950,44 кв. м, у власність передано 

3559,4 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 І півріччя 2016 року 

загальна сума коштів за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт і 
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послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів становила майже 2,2 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 протягом 

І півріччя 2016 року проведено 84 засідання за круглим столом та 105 семінарів, 

на яких  розглядались актуальні питання оподаткування, розповсюджено 

855 видів друкованих видань з податкової тематики у кількості  майже 93,6 тис. 

примірників. 

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 

номінаціях «Соціальний проект», «Виробництво, сфера послуг і торгівля». 

Переможцям конкурсу надається допомога у подальшій реалізації бізнес-планів. 

16-17 червня 2016 року взяли участь у Конференції на тему «Розвиток 

українського бізнес середовища: що може зробити підприємець?». 

Мета конференції – представити результати роботи Програми USAID ЛЕВ 

за обраними сферами та можливості для співпраці з організаціями, діяльність 

яких спрямована на захист та просування інтересів малого та середнього бізнесу, 

покращення середовища для його ведення.  

В рамках конференції обговорено шляхи посилення позицій МСП в 

економіці, мотивації та потреби підприємців у пріоритетних сферах, визначених 

експертами ЛЕВ; проведені пленарні сесії та майстер-класи, в рамках яких 

обговорені питання підвищення потенціалу бізнес-асоціацій, сприяння експорту 

МСБ та комунікацій з іноземними бізнес-партнерами. 

16.06.2016 проведено нараду з питань підготовки та відзначення Дня 

підприємця в місті Києві за участю представників структурних підрозділів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій. Підготовлено 

проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) «Про відзначення в 2016 році в   м. Києві Дня 

підприємця». 



 15 
23 червня 2016 року взяли участь у міжнародній конференції 

«Ефективний діалог заради розвитку: політика влади і порядок денний від 

бізнесу», яка проводилась Представництвом Центру міжнародного приватного 

підприємництва в Україні (СІРЕ – Україна). 

Мета конференції – обговорення прикладів формування порядку денного 

від бізнесу до влади для покращення підприємницького середовища, а також 

можливостей поліпшення рівня залучення МСБ до процесу розробки й 

прийняття рішень на місцевому та національному рівнях. 

 Серед учасників конференції були іноземні та вітчизняні експерти, 

представники влади та донорських організацій, лідери бізнес-асоціацій з різних 

регіонів держави. 

Київським молодіжним центром проведено щотижневі тренінги та майстер-

класи: «Event management: здобуваємо навички підприємництва», «Інтернет-

маркетинг для новачків», «Франдрайзинг. Робота зі спонсорами», «Пошук 

інвестора від А до Я», «Ефективні переговори: 6 кроків до успіху», «Бізнес-

планування», «З чого починається власна справа», «Проектний менеджмент», 

«Інструменти розвитку бізнесу», «Соціальне підприємництво» та 2 семінари «Як 

заробляють блогери» та «Гранти для бізнесу» за участю 1200 осіб. 

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). 

 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», 
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яким протягом  І півріччя 2016 року укладено 68 договорів з суб’єктами 

підприємництва на надання офісних, інформаційно-консультативних та інших 

послуг та надано понад 8 тис. консультацій. 

Для підтримки розвитку та диверсифікації діяльності КП КМБЦ станом на 

01.07.2016 передано в оренду 3043,22 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». 

Активно співпрацювали з місцевими органами влади 35 об’єктів 

інфраструктури (бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інформаційні центри 

сприяння підприємництву), якими протягом І півріччя 2016 року надано 

19,6 тис. консультацій, підготовлено 321 пакет установчих документів, 

проведено 12 маркетингових досліджень, 96 засідань за круглим столом та 

семінарів за участю майже 1,1 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 І півріччя 2016 року навчались 174 безробітних, закінчили навчання 

172 особи, 145 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 І півріччя 2016 року проведено 91 семінар.  

Для допомоги в організації власної справи безробітним надавалась 

фінансова підтримка у вигляді одноразової виплати допомоги по безробіттю.  

Протягом І півріччя 2016 року надано одноразову виплату допомоги по 

безробіттю для організації підприємницької діяльності 195 безробітним на суму 



 17 
4409,4 тис. грн, що у 2,8 рази менше порівняно з відповідним періодом 

попереднього року.  

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 185 осіб, закінчили навчання – 95 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  134  консультації  із 

залученням відповідальних осіб структурних підрозділів державної влади. 

Реалізовувались також заходи із залучення до підприємницької діяльності 

жінок, молоді та осіб з функціональними обмеженнями.  

В рамках реалізації програми  «Соціальне підприємництво у вирішенні 

проблем молоді» студентам вищих навчальних закладів надавались роз’яснення 

щодо соціального підприємництва та соціальної відповідальності. Молодь 

презентувала представникам бізнесу соціальні проекти, спрямовані на 

досягнення добробуту територіальної громади шляхом використання системного 

взаємозв’язку розвитку соціального підприємництва і розвитку місцевої 

економіки.  

Київським молодіжним центром  спільно із представниками провідних 

підприємств столиці для учнів старших класів проведено семінар «Про 

підприємців» за участі 150 осіб. На базі Українського національного 

інформаційного агентства «Укрінформ» проведено круглий стіл на тему «Стан 

та перспективи розвитку системи професійної орієнтації молоді», обговорено 

питання популяризації підприємницької діяльності в молодіжному середовищі. 

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 за участі 85 осіб. Реалізується також проект 

«Початкові комп’ютерні курси для панянок»,  в рамках якого забезпечено 
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організацію теоретичних та практичних занять чотири рази на тиждень за 

денною та вечірньою формою навчання. 

 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. 

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. З початку року Київським міським Центром соціальної, професійної 

та трудової реабілітації інвалідів надано 3 консультації. 

Громадським організаціям інвалідів та їх підприємствам надано 

92 консультації щодо питань реалізації їх права на отримання державної 

допомоги відповідно до вимог чинного законодавства.  Надано дозволи на право 

користування пільгами з оподаткування 15 громадським організаціям інвалідів. 

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, 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 

І півріччя 2016 року проведено 31 спеціалізовану виставку за участю 
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1888 суб’єктів господарювання.  Виставки переважно міжнародні, організовані 

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; 

- робочу зустріч 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. 

Сторони обговорили подальші напрямки співпраці, у тому числі підготовку 

та підписання Меморандуму про співробітництво між виконавчим органом 
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Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Радою 

бізнес-омбудсмена. Крім того, Віталій Кличко запропонував Альгірдасу Шеметі 

стати членом Антикорупційної ради при Київському міському голові. 

За результатами робочої  зустрічі Департаментом промисловості та 

розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) спільно з Радою бізнес-омбудсмена 

підготовлено проект Меморандуму про співпрацю між виконавчим органом 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Радою 

бізнес-омбудсмена (далі – Меморандум), підписання якого заплановано у липні 

2016 року. 

 Радою бізнес-омбудсмена надано кандидатуру для включення до складу 

Антикорупційної ради при Київському міському голові, а саме: Грегірчак 

Ярослав Іванович – заступник бізнес-омбудсмена (лист від 18.05.2016 № 1194). 

Представники міської і районних держадміністрацій взяли участь у 

спільному засіданні Ради директорів, установ та організацій міста Києва, 

Київського національного університету імені Т. Шевченка та Корпорації 

«Науковий парк «Київський університет імені Т. Шевченка» щодо інноваційних 

проектів та розробок, що можуть бути впроваджені в міське господарство 

столиці. 

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми 
Розвиток малого та середнього підприємництва потребує кардинального 

поліпшення бізнес-клімату, основними напрямками якого є: 

 проведення дерегуляції як на державному, так і місцевому рівні. 

Для активізації дерегуляційних процесів необхідно внести зміни до таких 

законодавчих актів: 

Податкового кодексу України щодо реального скорочення кількості 

податків та зборів; спрощення адміністрування податків, обліку та звітності 

платників податків; заборони внесення змін до Податкового кодексу щодо 

введення нових податків та зборів, а також зміни їх елементів протягом року; 

запровадження персональної відповідальності посадових осіб фіскальної служби 

за нанесення збитків суб’єктам господарювання своїми неправомірними діями; 

Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності» щодо скорочення переліку документів дозвільного 

характеру; 
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 подолання корупції у відносинах між суб’єктами господарювання та 

публічними органами влади шляхом встановлення санкцій за корупційні 

правопорушення та дієвих механізмів притягнення до відповідальності, що 

нівелюють мотивацію до корупції; 

 оптимізація податкової системи шляхом спрощення адміністрування 

податків та зборів; створення прозорої та справедливої системи податкових 

преференцій та стимулів; забезпечення стабільності податкової системи; 

 розширення доступу до кредитних та інших фінансових ресурсів шляхом 

створення передумов для ефективної діяльності спеціалізованих державних та 

комунальних фінансових установ; запровадження прозорих конкурсних 

механізмів надання фінансової підтримки; законодавчого обмеження 

співвідношення розміру кредиту та вартості майна, яке передається в заставу, а 

також відсоткових ставок; 

 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; 

 дієве заохочення інвестицій та інновацій шляхом забезпечення 

ефективних гарантій і стимулів для інвестиційної та інноваційної діяльності; 

спрощення реєстраційних (дозвільних) процедур для інвесторів та інноваційних 

підприємств; 

 модернізація трудового законодавства шляхом реального стимулювання 

створення робочих місць; 

 лібералізація системи державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності шляхом зміни фіскальної (каральної) спрямованості 
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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; 

покращення доступу до судового захисту прав підприємців шляхом 

здешевлення судових витрат (зменшення ставок судового збору); збільшення 

строків звернення до суду (оскарження судових рішень); розширення 

процесуальних прав сторін господарського процесу. 
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ПІДПРОГРАМА 2  

КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА  

РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ  НА 2015–2018 РОКИ  

 

1. Оцінка ефективності виконання 

У першому півріччі 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 уповільнення падіння індексу промислової продукції, 

збільшення обсягів реалізованої промислової продукції, підвищення обсягів 

виробництва машинобудівної продукції, збільшення розмірів заробітної плати на 

промислових підприємствах м. Києва.  

Промисловий комплекс м. Києва у 2016 році складають 719 підприємств, 

в тому числі 34 підприємства державної форми власності та 3 комунальної, які 

звітують за формою 1П до Головного управління статистики в м. Києві.  

У січні – травні 2016 року спостерігається приріст обсягів промислового 

виробництва на 5,9 % (по Україні за січень – травень 2016 року зростання 

обсягів промислового виробництва в промисловості становить 3,1 %).  

Слід зазначити, що у січні – травні 2016 року по індексу промислової 

продукції серед 25 регіонів України м. Київ  займає  10 місце.  

Збільшення обсягів виробництва продукції відбулось у трьох з дев’яти 

галузей промисловості м. Києва, а саме: 

металургійне виробництво на 18,4 % ; 

машинобудуванні на  15,5 % ; 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на  

0,2 %. 
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Зниження обсягів промислового виробництва відбулося у таких галузях: 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції на 36,7 % ; 

виробництво виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність на 1,3 % ; 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри на 24,8 %; 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів на 6,6 %;   

виробництво гумових і пластмасових виробів на 1,8 % ; 

виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних 

препаратів на 3,4 %. 

Загальний обсяг реалізованої продукції у січні-травні 2016 року за 

основними видами промислової діяльності у відпускних цінах підприємств 

м. Києва  склав 58,9 млрд грн, що на 9,0 млрд грн або на 18,0 % більше, ніж у  

відповідному періоді 2015 року. Питома вага обсягу реалізованої продукції у 

м. Києві в загальному обсязі реалізованої продукції по Україні за січень-

травень 2016 року становила 8,9 % (3 місце серед регіонів України).  

В промисловому секторі економіки міста у травні 2016 року було зайнято 

119,7 тис. працюючих, що на 7,6 тис. осіб менше, ніж у травні 2015 року. 

Заробітна плата штатних працівників у травні 2016 року у промисловості м. 

Києва становила 8020 грн. 

Податкові надходження до Державного бюджету від промислових 

підприємств м. Києва за січень-березень 2016 року склали 19,3 млрд грн, що на 

52,3% більше, ніж у січні-березні 2015 року, в тому числі:  

податок на прибуток – 2,4 млрд грн (збільшення на 33,3 %); 

податок на додану вартість – 7,6 млрд грн (збільшення на 63,1 %);  

акцизний податок із вироблених в Україні товарів – 8,0 млрд грн 

(збільшення на 40,0 %). 

Надходження до міського бюджету від промислових підприємств м. Києва 

за січень-березень 2016 року становили 677,9 млн грн, що на 31,4 %  більше, 

ніж у січні-березні 2015 року, в тому числі:  

• плата за  землю складає 182,3 млн грн (збільшення  відбулось на 54,5 %) 

(16,1 % від загального обсягу цього податку); 

• податок з доходів фізичних осіб 266,0 млн грн (збільшення на 31,4 %) 

(11,5 % від загального обсягу цього податку); 
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• податок на прибуток складає 184,6 млн грн (збільшення на 8,1 %) 

(35,2 % від загального обсягу цього податку). 

У першому півріччі 2016 року управлінням промисловості та інноваційної 

політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 

проводилась організаційна робота з виконання Програми.  

У звітному періоді було проведено:  

- 15.02.2016 року засідання Комісії з проведення конкурсу «Кращий 

експортер року», на якому були затверджені текст оголошення про проведення 

Конкурсу та зразки диплому та знаку «Кращий експортер року». Оголошення 

про проведення Конкурсу було опубліковано на офіційному порталі Київської 

міської державної адміністрації (kievcity.gov.ua). Посилання на публікацію 

відправлено потенційним учасникам з кола промислових підприємств м. Києва 

через Інформаційну систему «Промисловість і наука» (ispn.kievcity.gov.ua); 

- 23 березня 2016 року тематичний короткостроковий семінар «Інновації: 

нові точки економічного зростання» на виконання плану-графіку підвищення 

кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, 

затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 30 грудня 2015 року № 1265 

«Про підвищення кваліфікації працівників органів державної виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування та працівників комунальних підприємств, 

установ і організацій у 2016 році», в Київському міському центрі 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій. 

05.04.2016 відвідано Приватне акціонерне товариство з виробництва 

інсулінів «ІНДАР». ПрАТ «Індар» з 2003 року підтверджує європейську якість 

продукції та відповідність виробництва сертифікатом  GMP, забезпечує понад 

40% потреб пацієнтів у препаратах інсуліну в Україні, виробляє весь спектр 

препаратів рекомбінантного інсуліну людини за власною унікальною 

запатентованою технологією. Близько 110 тис. пацієнтів в Україні 

забезпечуються препаратами інсуліну національного виробника ПрАТ «Індар» 

та понад 220 тис. пацієнтів – у Бразилії, в рамках проекту співробітництва з 

державним фондом Фіокруз по передачі технології виробництва інсулінів. 
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20.04.2016 управлінням промисловості та інноваційної політики 

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва спільно з Київським 

національним університетом технологій та дизайну підготовлено та проведено 

виїзне засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, 

підприємництва та регуляторної політики з питання забезпечення потреб 

комунальних підприємств КМДА продукцією учасників Кластеру легкої 

промисловості міста Києва. 

В результаті обговорення на розгляд депутатам Київської міської ради 

було внесено ряд принципових пропозицій щодо сприяння просуванню на 

ринок інноваційної продукції  підприємств-учасників Кластеру легкої 

промисловості. Депутати одноголосно підтримали ініціативу Кластеру щодо 

розробки проекту міської цільової Програми по забезпеченню потреб 

комунальних підприємств м. Києва  продукцією  столичних підприємств легкої 

промисловості, залучення експертів Кластеру до формування технічних умов 

на закупівлю товарів легкої промисловості комунальними підприємствами 

міста Києва. 

За результатами засідання вирішено створити експертну раду для 

підготовки щоквартального аналізу якісних та вартісних  показників продукції 

легкої промисловості, яка закуповується головними розпорядниками коштів 

бюджету міста, за участю депутатів Київської міської ради, представників 

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва і Кластеру легкої 

промисловості. 

Заступником директора Департаменту – начальником управління 

промисловості та інноваційної політики Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва взято участь:  

- 09.02.2016 у засіданнях Постійної комісії Київської міської ради з питань 

бюджету та соціально-економічного розвитку та Постійної комісії Київської 

міської ради з питань  містобудування, архітектури та землекористування щодо 

розгляду проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до 

рішення Київської міської ради від 3 липня 2014 року №23/23 «Про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

міста Києва»; 

- 18.02.2016 у засіданні учасників Кластеру легкої промисловості, яке 

відбулось у Київському національному університеті технологій та дизайну. 
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Під час зустрічі визначені перспективні напрями діяльності кластеру у 

2016 році, презентовані перші науково-інвестиційні проекти,  спрямовані на 

забезпечення базових потреб міста у виробах легкої промисловості шляхом 

реалізації інноваційних розробок Київського національного університету 

технологій та дизайну, Черкаського державного бізнес-коледжу на виробничих 

потужностях підприємств-учасників кластеру за підтримки Київської міської 

державної адміністрації. 

Анонсовані проекти стосуються виробництва одягу та взуття спеціального 

призначення, засобів індивідуального бронезахисту, спеціального одягу для  

рятувальних та інших робіт на водоймах, підвищення  енергоефективності 

технологічних процесів виробництва шкіри, взуття, трикотажних та швейних 

виробів.  

Учасники обговорили також можливості використання Проектного офісу 

університету щодо розвитку співпраці підприємств-учасників Кластеру з 

міжнародними програми розвитку підприємництва: COSME, European 

Enterprise Network (EEN), HORIZON-2020, тощо. 

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. 

Захід проводився в рамках виконання Угоди про співпрацю між 

виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною 

адміністрацією), Київським національним університетом технологій та 

дизайну, Черкаським державним бізнес-коледжем та підприємствами легкої 

промисловості та відповідно до затвердженого 18 лютого 2016 року плану 

заходів Кластеру легкої промисловості. За результатами заходу були визначені 

конкретні шляхи та пріоритетні заходи щодо реалізації інвестиційного проекту 

«Шкіра та взуття спеціального призначення». 

Протягом звітного періоду здійснювалась реалізація заходів Програми за 

визначеними напрямами.   
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Вдосконалення нормативно-правової бази, спрямоване на підвищення 

ефективності роботи промислового комплексу 
Виконано захід з підготовки пропозицій щодо прийняття нових та 

вдосконалення діючих нормативно-правових актів, 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%.  

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 “Київський державний завод “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  до Мінрегіонбуду  України  щодо вдосконалення законодавства для 

поліпшення стану справ у промисловому комплексі стосовно недопущення 

насичення внутрішнього ринку імпортованими товарами низької якості та 

надання преференційних поправок для вітчизняних підприємств – виробників.  

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 
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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. 

Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією направлені 

пропозиції по ініціюванню внесення змін до податкового та митного кодексів 

стосовно звільнення (тимчасово на визначений термін) вітчизняних підприємств 

від сплати ввізного мита в разі імпорту устаткування вузлів, обладнання та 

комплектуючих виробів до них, які не виробляються в Україні та ввозяться з 

метою технічного переоснащення виробництва продукції з високою часткою 

доданої вартості, насамперед машинобудування. 

Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, 
оптимізація їх розміщення та завантаження потужностей 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва укладено Угоду 

про розширення співробітництва з підприємствами міста Києва у рамках 

виконання державного оборонного замовлення та програм соціального і 

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; 
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-  ДП «Антонов», ДАХК «Артем», ПАТ «Київський завод «Радар» в 

кооперації розробляють тактичний багатофункціональний безпілотний 

авіакомплекс для потреб ЗС України; 

- ДП «Київський бронетанковий завод» наладив здійснення капітального 

ремонту бронетанкової техніки. 

Керівники промислових підприємств брали участь у проведенні Першого 

національного форуму із підтримки експорту у 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». 

З метою сприяння українським імпортерам  у пошуках партнерів із США на 

промислові підприємства Дарницького району м. Києва направлена інформація 

щодо можливості для українських компаній-імпортерів отримати допомогу у 

пошуках партнерів із США.  

Промислові підприємства Солом’янського району за власні кошти, з 

урахуванням потреб ринку, освоюють та впроваджують у виробництво нові види 

імпортозамінної та експортоорієнтованої продукції. 

Так, протягом звітного періоду промисловими підприємствами було 

освоєно наступні нові види продукції: 

ДП «ЗАВОД 410 ЦА» – продовжується освоєння робіт з ремоторізації 

літака Ан-26 з наступним присвоєнням йому модифікації Ан-26 МСБ; триває 

освоєння робіт з ремонту та модернізації вертольота Мі-8Т в модифікацію Мі-

8МСБ; отримано Сертифікат Державіаслужби України на право виконання 

базового і лінійного технічного обслуговування вертольотів Мі-8МСБ; проведені 

льотні випробування вертольота Мі-8МСБ після проходження ремонтно-

відновлювальних робіт; продовжується освоєння робіт по ремонту допоміжних 

силових установок РУ-19-А300, ТГ-16М; тривають роботи по підготовці 

підприємства до Сертифікації по Авіаційним правилам PART-21, як Розробника 

і Виготовлювача авіаційної техніки і запчастин до неї; отримано Сертифікат 

Державіаслужби України як Організації Розробника. 

ПАТ «КЦКБА» – розробка та виготовлення електромагнітного клапану 

УФ96598-02 для насосних установок АЕС. 
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ПрАТ «КЕВРЗ» – підприємством розглядається питання щодо виконання 

капітально-відновлювального ремонту дизель-поїздів серії ДР1А; продовжується 

робота по розгляду питань стосовно ремонту із заміною елементів колісних пар 

електропоїздів HRCS2 виробництва «Hyundai Rotem», що експлуатуються 

ДП «Українська залізнична швидкісна компанія». 

ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова – триває освоєння нової моделі 

однофазного лічильника електроенергії, виготовлення деталей стрілецької зброї 

та бронетехніки, освоєння нових деталей на замовлення з німецькими фірмами. 

В рамках виконання заходу Програми з проведення аналізу цінових та 

технічних характеристик імпортованої промислової продукції Печерська 

райдержадміністрація наводить результати аналізу по підприємству Дочірнє 

підприємство «Гальванотехніка» ПАТ «Київський завод «Радар», яке є одним з 

провідних підприємств України з виготовлення складних двосторонніх 

багатошарових та гнучко-жорстких друкованих плат для потреб оборонного 

комплексу, космічної галузі, атомної та теплової енергетики, систем 

автоматизації контролю та захисту, друкованих плат на алюмінієвій або мідній 

підкладці для виготовлення світлодіодних світильників. На даний час ДП 

«Гальванотехніка» задовольняє 30 % потреб у друкованих платах промислових 

підприємств України.  

Завдяки низькій ціні друкованих плат, що ввозяться з Китаю, їм належить 

до 50 % ринку України. 

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. 

Для сприяння впровадженню енергозберігаючих технологій Департаментом 

промисловості та розвитку підприємництва підготовлено та розміщено на 

офіційному веб-порталі Київської міської державної адміністрації 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» 



 32 
Департаментом житлово-комунальної інфраструктури проведено 14.03–

25.03.2016 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. 

Рішенням Київської міської ради від  30.06.16 підтримана участь КП «Група 

впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських 

будівлях м. Києва» у проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури 

України» шляхом залучення коштів позики Європейського Інвестиційного банку  

в обсязі до 22,5 млн євро для фінансування субпроекту  «Капітальний ремонт 

систем освітлення із заміною освітлювальних елементів (приладів) на 

світлодіодні в закладах бюджетної сфери м. Києва», який передбачає проведення 

в загальноосвітніх закладах заходів із заміни ламп розжарювання та застарілих 

люмінесцентних світильників на сучасні світлодіодні системи освітлення. 

На виконання заходу з розробки механізму вивільнення частини земельних 

ділянок, які неефективно використовуються промисловими підприємствами 

міста, згідно інформації Департаменту земельних ресурсів питання припинення 

права власності/користування земельними ділянками врегульовано Земельним 

кодексом України, іншими законодавчими актами. Так, відповідно до статті 140 

Земельного кодексу України підставами припинення права власності на 

земельну ділянку є, зокрема, відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної 

необхідності та для суспільних потреб; конфіскація за рішенням суду. 

Відповідно до статті 141 Земельного кодексу України Підставами припинення 

права користування земельною ділянкою є, зокрема, використання земельної 

ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам; використання 

земельної ділянки не за цільовим призначенням; систематична несплата 

земельного податку або орендної плати; набуття іншою особою права власності 

на жилий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці; 
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використання земельної ділянки у спосіб, що суперечить вимогам охорони 

культурної спадщини. Окрім того, відповідно до ст.149 Земельного кодексу 

України земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та 

комунальної власності, можуть вилучатися для суспільних та інших потреб за 

рішенням органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим 

та органів місцевого самоврядування на підставі та в порядку, передбачених цим 

Кодексом. 

На виконання заходу Програми з розробки нормативів ефективності 

використання промислових та комунально-складських територій міста Києва 

Департаментом земельних ресурсів опрацьовуються питання щодо нормативів 

ефективності використання земельних ділянок промисловими підприємствами 

міста Києва. 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва проведено 

8 виїзних нарад на промислові підприємства та наукові установи для 

ознайомлення з їх роботою та ефективності 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. 

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.  

Департамент промисловості та розвитку підприємництва та Департамент 

земельних ресурсів  візьмуть участь у розробці програм реструктуризації, 

реорганізації та оптимізації промислових підприємств міста у випадку 

надходження відповідних пропозицій. Проводиться робота з уточнення 

виконавців заходу «Участь у розробці програм реструктуризації, реорганізації та 

оптимізації промислових підприємств міста». 
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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 заходу із залучення промислових підприємств до виконання 

міських та державних цільових програм, формування переліку промислової 

продукції для потреб міста та його щорічної актуалізації Департаментом 

промисловості та розвитку підприємництва спільно з КНДУ «НДІРоМ» 

розробляється розділ в ІС «Промисловість і наука» з метою представлення 

промислового потенціалу м. Києва для потенційних споживачів промислової 

продукції на внутрішньому ринку.  Дані щодо виробничої діяльності 

промислових підприємств та номенклатури продукції, що випускається, є 

доступними користувачам і незареєстрованим відвідувачам  Інформаційної 

системи. 

Для здійснення заходів щодо забезпечення підприємств міста державними 

замовленнями відповідно до рішення Київської міської ради від 23 липня 

2015 року № 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. 

З 30.06.2016 в Інформаційній системі «Промисловість і наука» здійснюється 

автоматичне двостороннє інформування: замовників – про виробничі 

можливості промислового комплексу м. Києва, столичних підприємств – про 

потреби міського господарства у товарній продукції. 
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На виконання заходу Програми «Формування портфеля бізнес-

пропозицій, надання фінансово-кредитної підтримки промисловим 

підприємствам м. Києва» за результатами роботи тимчасової робочої групи з 

розробки прозорого механізму надання фінансово-кредитної підтримки 

суб’єктам господарювання м. Києва Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва розроблено проект рішення Київської міської ради «Про 

затвердження Порядку надання  фінансово-кредитної підтримки суб’єктам 

господарювання в м. Києві», Порядок надання фінансово-кредитної підтримки 

суб’єктам господарювання в місті Києві та відповідний пакет документів для 

отримання  суб’єктами господарювання фінансово-кредитної підтримки. Після 

затвердження Київською міською радою зазначеного проекту рішення спільно з 

Радою директорів підприємств, установ та організацій м. Києва, РДА та 

промисловими підприємствами м. Києва буде сформовано перелік проектів, 

готових до впровадження. 

Наукове, інформаційне та організаційне забезпечення розвитку 
промисловості 

В рамках співробітництва між Національною академію наук України та 

виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) Департаментом житлово-комунальної інфраструктури укладено 

договір від 24.05.16 №46  з Державною установою «Науковий Центр 

аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної 

академії наук України» на виконання наукової розробки на тему: «Визначення 

розвитку зсувних процесів в межах м. Києва в режимі моніторингу (з 

використанням матеріалів дистанційних зйомок)». 

В 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», 

замовником якої визначено «Київавтодор». На даний час, в межах чинного 

законодавства, комунальною корпорацією «Київавтодор» проводиться 
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процедура відкритих торгів на закупівлю послуг з науково-технічної розробки 

за зазначеною темою.  

19-21 квітня 2016 року 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 було зроблено акцент на презентацію наукових 

розробок установ НАН України готових до впровадження у сфері охорони 

здоров’я.   

Проведені попередні наради щодо кошторисної  вартості проведення 

«Конкурсу молодих вчених» з УкрІНТЕІ. Згідно кошторису вартість проведення 

заходу становить 220 тис. грн.  

Водночас, відповідно до Розпорядження ВО КМР (КМДА) 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». У зв’язку з цим 

прийнято рішення внести зміни до Заходів Програми та вилучити зазначений 

пункт. 

16.02.2016 та 31.03.2016 Департаментом спільно з Державним 

підприємством «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав 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. 

На сьогодні Головною конкурсною комісією Всеукраїнського конкурсу 

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

прийнято рішення щодо проведення у 2016 році конкурсу на 

загальнодержавному рівні. 

У разі прийняття рішення щодо проведення Всеукраїнського конкурсу 

якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» на  

загальнодержавному та регіональному рівні Департаментом спільно з 

Державним підприємством «Всеукраїнський державний науково-виробничий 

центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» 

будуть здійснені заходи щодо проведення регіонального етапу конкурсу, 
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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. 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 07.08.2015 № 763 «Про проведення 

конкурсу «Кращий експортер року» визначено проведення вказаного конкурсу в 

2016 році. 

Київською торгово-промисловою палатою проведена робота з 

38 підприємствами щодо залучення до участі в конкурсі.  

У квітні 2016 року підведено підсумки конкурсу «Кращий експортер року», 

за результатами зовнішньоекономічної діяльності у 2015 році було визначено 

переможцями 14 підприємств-експортерів у 8 галузях промисловості. Переможці 

були відзначені 27.04.2016 дипломами та знаками «Кращий експортер року»  в 

рамках ІІ Національного форуму з підтримки експорту. 

В Департаменті промисловості та розвитку підприємництва продовжується 

робота щодо внесення змін до Положення про конкурс «Кращий експортер 

року» для проведення конкурсу у 2017 році. 

З метою підтримки столичних виробників, визначення продукції і послуг 

високої якості та інформування про них споживачів було підготовлено та 

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».  

Затверджено План роботи з організації та проведення конкурсу «Столичний 

стандарт якості». Департаментом промисловості та розвитку підприємництва 

спільно з Київською торгово-промисловою палатою розпочато роботу щодо 

залучення підприємств до участі у конкурсі «Столичний стандарт якості».  

За результатами аналізу наданої документації, проведених додаткових 

випробувань продукції та обстеження виробництв експертами буде проведено 

відбір та оцінку якості продукції підприємств, які подали заявки на участь у 

Конкурсі.  
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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 лютого 2016 року відбулась 

поїздка представників ТПП України за участі київських виробників до 

Республіки Молдова в рамках XV Національної Виставки «Зроблено в Молдові».  

22-25 березня 2016 підприємство ТОВ фірма «Фавор», «Київгума» взяли 

участь у виставці «Ваву Fashion 2016».  

Також, з 28 по 31 березня 2016 року 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 1000 кв. м., свою продукцію 

презентували близько 100 промислових підприємств-виробників з 10 районів 

міста, 2 столичних наукових парки, кластер легкої промисловості.  

До участі у заході були запрошені Прем’єр-міністр України, члени 

Асоціації міст України, заступники голів обласних державних адміністрацій, 

представники дипмісій, президенти торгово-промислових палат областей. 

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.  

Стосовно розвитку фірмової торгівлі, відкриттю магазинів з продажу 

продукції київських підприємств та продовольчих магазинів різних форм 

власності 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 



 39 
підприємницької діяльності, на офіційному інтернет-порталі Київської міської 

державної адміністрації (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).  

На підставі наданих балансоутримувачами нежитлових приміщень 

комунальної власності оновлених даних щодо наявних вільних площ раз на 

квартал проводиться актуалізація розміщених на офіційному веб-сайті 

Департаменту (www.gukv.gov.ua) переліків об’єктів, які можуть бути передані в 

орендне користування. 

Зазначені переліки об’єктів висвітлюються разом з їх фото-візуалізацією та 

визначенням можливого використання приміщення під час оренди, що значно 

спрощує пошук необхідного приміщення для потенційних орендарів. 

У разі звернення до Департаменту зацікавлених підприємств будуть вжиті 

заходи щодо передачі обраного об’єкта в орендне користування у порядку, 

встановленому Положенням про оренду майна територіальної громади міста 

Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 № 

415/1280. 

Крім того, перелік вільних нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади м. Києва, які віднесені до сфери управління районних в 

м. Києві державних адміністрацій, розміщений на офіційних веб-сайтах 

районних у місті Києві державних адміністрацій. 

Для сприяння розвитку фірмової торгівлі, відкриттю магазинів з продажу 

продукції київських підприємств  Департамент земельних ресурсів, в межах 

компетенції, надає інформацію виробникам київської продукції, зокрема 

оперативно, в межах компетенції, опрацьовувалися листи ПАТ «Київхліб» 

відносно питання розміщення точок торгівлі даного підприємства. Відповідно до 

укладених інвестиційних договорів між Інвестором – ПАТ «Київхліб», 

Замовником – Департаментом промисловості та розвитку підприємництва 

КМДА та Організатором конкурсу – Департаментом економіки та інвестицій при 

КМДА у  районах міста реалізується проект ПАТ «Київхліб» зі створення мережі 

роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами найвищого попиту в 

місті Києві.   

На сьогоднішній день в столиці встановлено 146 фірмових кіосків.  
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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) у 2015 році введена в експлуатацію.  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 07.07.2016 року із загальної 

кількості 975 промислових підприємств м. Києва, які звітують до Головного 

управління статистики в м. Києві за формами 1П та 1ПЕ, всього актуалізовано 

дані по 533 підприємствах, що складає 55%; із загальної кількості наукових 

установ м. Києва (науково-дослідні інститути, дослідно-конструкторські 

організації, тощо) – 305, актуалізовано дані по 170 організаціях, що складає 53%; 

внесено дані про 7767 видів товарної продукції від 376 підприємств, установ та 

організацій з кола розпорядників коштів бюджету міста Києва всіх рівнів та 

комунальних підприємств, установ, тощо.  

Спільно з КНДУ «НДІРоМ» та Головним управлінням статистики у м. 

Києві проводиться робота щодо оптимізації переліку науково-дослідних установ. 

Крім того, опрацьовується питання створення міжнародної версії 

Інформаційної системи англійською мовою з метою представлення можливостей 

київських промислових підприємств за межами України. 

http://ispn.kievcity.gov.ua/
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На єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва розміщується 

інформація щодо проведення заходів, в яких можуть брати участь столичні 

товаровиробники, та методичні матеріали. 

Керівництво Департаменту промисловості та розвитку підприємництва бере 

участь в телепередачі «Економічне коло» Київської державної регіональної 

телерадіокомпанії. 

 Департамент промисловості та розвитку підприємництва відпрацьовує 

проекти «Адреси інноваційного успіху» щодо залучення інноваційного та 

науково-технічного потенціалу наукових установ та промислових підприємств 

до реалізації міських планів, зокрема, в Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка 29.03.2016 проведено спільне засідання Ради директорів 

підприємств, установ та організацій міста Києва, Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка та Корпорації «Науковий парк «Київський 

університет імені Тараса Шевченка»  щодо інноваційних проектів та розробок, 

що можуть бути впроваджені в міське  господарство столиці. 

В рамках заходу проведено виставку проектів і розробок Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та співзасновників 

Корпорації «Науковий парк «Київський університет імені Тараса Шевченка», 

підписано Протокол про наміри між виконавчим органом Київської міської ради 

(Київською міською державною адміністрацією), Радою директорів підприємств, 

установ та організацій міста Києва при виконавчому органі Київської міської 

ради (Київській міській державній адміністрації) та Київським національним 

університетом імені Тараса Шевченка.  

За інформацією Київського міського центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації 15 березня 2016 року проведено тематичну зустріч «Інноваційна 

політика в Україні». 

Продовжується робота щодо створення промислового вузла «Київська 

бізнес-гавань». 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 
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містобудівного, організаційно-правового та комерційного забезпечення 

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

Деснянському районі. 

Концепція створення промислового вузла «Київська бізнес-гавань» 

передбачає будівництво об'єктів легкої промисловості, фармацевтики, логістики, 

енергоефективності та житлового мікрорайону. Будівництво житлового 

мікрорайону надасть можливість залучити інвестиційні кошти, необхідні для 

підведення комунікації та оформлення земельних ділянок для реалізації проекту 

по створенню промислового вузла «Київська бізнес-гавань» у Деснянському 

районі. 

По об’єктах промисловості та фармацевтики на сьогоднішній день 

КП «Київське інвестиційне агентство» продовжує проводити опитування серед 

українських та закордонних промислових виробників для визначення попиту та 

ймовірності реалізації Інвестиційного проекту створення промислового вузла 

«Київська бізнес-гавань» у Деснянському районі. 

Під час опитування потенційні інвестори вказують на те, що вони готові 

взяти участь у інвестиційному проекті після врегулювання земельних питань, а 

саме оформлення в установленому порядку земельних ділянок та підведення до 

них необхідних комунікацій. Пошук потенційних інвесторів по об'єктах 

логістики та енергоефективності розпочнеться після завершення будівництва 

об'єктів промисловості. 

На сьогодні, за інформацією 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 (тютюнові, 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. 
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Департаментом містобудування та архітектури на виконання Рішення 

Київської міської ради від 20.09.2012 №69/8353 відповідно до укладеного 

договору розробляється план зонування території інших частин м. Києва (крім 

центральної), в тому числі і території, на якій планується розміщення 

промислового вузла «Київська бізнес-гавань». 

17.02.2016 року на засіданні постійної комісії Київської міської ради з 

питань бюджету та соціально-економічного розвитку було розглянуто питання 

щодо внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста 

Києва на 2016 рік до пункту «Розробка та коригування матеріалів детальних 

планів та концепцій розвитку територій, містобудівних програм та іншої 

містобудівної документації, міських вузлів, розробка техніко-економічних 

обґрунтувань» в частині збільшення асигнувань на суму 10,8 мільйонів гривень, 

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. 

На даний час комунальним підприємством виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне 

агентство» спільно з Департаментом містобудування та архітектури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 

комунальною організацією «Київгенплан» ведуться роботи з підготовки 

технічного завдання на розробку Детального плану території, до меж якого 

входить інвестиційний проект по створенню промислового вузла «Київська 

бізнес-гавань». 

В рамках цього детального плану території буде проведено інвентаризацію 

земельних ділянок, об`єктів комунальної власності, визначено функціональне 

призначення земельних ділянок з урахуванням охоронних зон, розроблена 

транспортно-пішохідна схема, схема підключення інженерних мереж, а також 

визначено частину території, яка, відповідно до Закону України «Про 

індустріальні парки», буде зареєстрована уповноваженим державним органом до 

Реєстру індустріальних парків. 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва з метою 

створення індустріальних парків у місті Києві розпочато роботу з визначення 

відповідних земельних ділянок. Планується залучити не задіяні у виробничому 

процесі земельні ділянки промислових підприємств м. Києва, а саме: ЗАТ 
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«АТЕК», ВАТ «Київський завод «РАДАР», ПАТ «Науково-виробниче 

підприємство «Більшовик», ВАТ «Київський радіозавод», Державне 

підприємство «Радіовимірювач», Державного підприємства «Завод «Генератор», 

ВАТ «Меридіан» ім. С. П. Корольова, Державного підприємства «НДІ «Оріон». 

Департамент земельних ресурсів, у випадку надходження відповідних 

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

відносно визначення характеристик земельних ділянок для створення на них 

індустріальних парків. 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва розпочато 

роботу з розробки концепції створення індустріальних парків в м. Києві та 

розроблено першочергові кроки зі створення індустріального парку в місті 

Києві. 

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

Києві» Протоколу №11 розширеного засідання Колегії виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 грудня 

2015 року Департаментом  підготовлено пропозиції до Кабінету Міністрів 

України щодо внесення змін до Закону України «Про індустріальні парки» в 

частині спрощення регуляторних бар`єрів та встановлення преференцій для 

створення і функціонування індустріальних парків в Україні. 

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 квітня 2016 року 

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. 
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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.  

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми 

Проблемні питання, які потребують вирішення: 

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. 
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3. Необхідність розробки програм реструктуризації, реорганізації та 

оптимізації промислових підприємств державної форми власності.   

4. Відсутність центрального органу виконавчої влади, який формує 

державну промислову політику. Ліквідація Міністерства промислової політики 

України призвела до падіння обсягів промислового виробництва, ліквідації 

промислових підприємств, зростання рівня безробіття, зростання залежності від 

імпорту. 

Створення центрального органу виконавчої влади з питань промислової 

політики сприятиме вирішенню вищезазначеного питання. 
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ПІДПРОГРАМА 3  

КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА  

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ НА 2015–2018 РОКИ  

 
1. Оцінка ефективності виконання 

У І півріччі 2016 року реалізація  Підпрограми 3 Комплексної київської 

міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та 

споживчого ринку на 2015–2018 роки здійснювалась за такими основними 

напрямами: 

- розвиток сфери роздрібної торгівлі та ресторанного господарства; 

- удосконалення  діяльності підприємств ринкової мережі;   

- створення запасів  продовольчих ресурсів; 

- розвиток сфери побутових послуг. 

Розвиток сфери роздрібної торгівлі та ресторанного господарства 

Діяльність управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва у процесі виконання Програми спрямована на 

створення сучасної  інфраструктури споживчого ринку на території міста, 

задоволення потреб киян  і гостей столиці у різноманітних товарах та послугах 

на європейському рівні. 

У місті постійно зростає мережа продовольчих магазинів, особливо  в 

районах, де відсутня (у разі новозабудови), або недостатня мережа продовольчих 

магазинів. З метою планомірного розвитку інфраструктури споживчого ринку 

м. Києва, під час будівництва нових жилих мікрорайонів генеральним планом 

передбачається відкриття закладів торгівлі та побутового обслуговування 

населення на перших поверхах будинків, які вводяться в експлуатацію. 

На сьогодні в місті функціонують 6450 продовольчих та непродовольчих 

закладів торгівлі, в т. ч. 84 торгово-розважальні центри загальною площею понад              

3,7 млн кв. м, 3238 загальнодоступних об’єктів харчування на 179,5 тис. місць. 

У першому півріччі 2016 року в м. Києві відкрито 32 продовольчі магазини, 

27 закладів з продажу непродовольчих товарів та 28 закладів ресторанного 

господарства, в т. ч. у нових приміщеннях – 12 закладів торгівлі з продажу 

продуктів харчування та 15 – з продажу непродовольчих товарів, 13 закладів 

ресторанного господарства. 
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Крім того, у 2016 році в Дарницькому районі міста Києва відкрито 

торговий центр «New Way» на вул. Вербицького, 1 загальною площею 22,0 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 

(травень).  

На сьогодні опрацьовується питання щодо розширення кола учасників 

проекту «Картка киянина».  

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 01.07.2016 встановлено 146 об’єктів роздрібної торгівлі, 

з них 9 – у І півріччі 2016 року. 

ПАТ «Київхліб» відповідно до інвестиційних договорів взяло на себе 

зобов’язання забезпечувати протягом  трьох років продаж хліба та 
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хлібобулочних виробів, що користуються найвищим споживчим попитом у 

місті Києві, за цінами: хліб житньо-пшеничний подовий (типу «Український») 

вагою  0,95 кг – 5,25 грн, хліб пшеничний І ґатунку (овальний) (типу 

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

вагою 0,5 г – 4,15 грн. 

Розміщення об’єктів сезонної та засобів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі регулюється рішенням Київської міської ради від  

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

24 лютого 2011 року № 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) та розпорядженнями 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). 

Порядок погоджений Київським міським територіальним відділенням 

Антимонопольного комітету України та Головним територіальним управлінням 

юстиції у місті Києві і має силу нормативного документу та безстрокову дію. 

Відповідно до розпорядчих актів КП «Міський магазин», якому надано 

повноваження щодо організації розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі, здійснюються організаційні заходи щодо проведення торгів 

на право розміщення сезонних об’єктів та засобів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі на території столиці.  
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Протягом березня-травня  2016 року проведено 12 торгів та за їх 

результатами укладено із суб’єктами господарювання 347 договорів на 

розміщення сезонних об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі в м. Києві. 

Крім того, 16 червня поточного року проведено електронні торги на право 

розміщення суб’єктами господарювання засобів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі на території столиці. За їх результатами визначено 

переможців за 49 лотами (адресами). 

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 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) майданчики для харчування та надходження скарг від громадян на 

розміщення або функціонування таких майданчиків. 

У звітному періоді опрацьовано 1204 заяви щодо розміщення майданчиків 

для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, які 

надійшли від Департаменту містобудування та архітектури. 

Під час проведення загальнодержавних та загальноміських заходів, 

виставок, ярмарків, фестивалів Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва здійснюються заходи щодо забезпечення торговельного 

обслуговування киян та гостей столиці, а також надається підтримка суб’єктам 

господарювання щодо їх участі у проведенні зазначених заходах з метою 

просування та реалізації товарів власного виробництва за цінами виробника та 

створення тимчасових робочих місць. 
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Так, у 2016 році проведено наступні заходи: 

забезпечено торговельне обслуговування киян та гостей столиці під час 

проведення 19 січня 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); 

15 лютого 2016 року забезпечено 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; 

9 квітня 2016 року проведено 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). У ярмарку взяли участь 160 господарств і суб’єктів 

господарювання Київської області та інших регіонів України; 

з 1 по 9 травня 2016 року проведено тематичний ярмарок «Великодня 

сповідь майстра», 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; 

за поданням 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» провело благодійну ярмарку та встановило 17 об’єктів 

торгівлі (11-12.06.2016); 

за сприяння Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 

організаторами заходу КП «Київська спадщина», ДП «Палац спорту» та  

ТОВ «Тандем» на Спортивній та Поштовій площах організовано масові заходи з 
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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 10.06. - 10.07.2016).    

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

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

спеціалістами відділу торгівлі Управління торгівлі та побуту 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», рішення 

Київради 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» та інших 

Законів України, які регламентують діяльність у сфері споживчого ринку та 

торгівлі; постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 «Про 

затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил 

торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів»; наказу 

Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 

24.07.2002 № 219 «Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) 

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

торгівлі та ресторанного господарства; щодо Порядку розміщення об’єктів 

сезонної та засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, 

майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного 

господарства. 

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 до 21 лютого 2016 року працівниками 

відділу торгівлі управління торгівлі та побуту Департаменту проводилось 

обстеження закладів торгівлі та тимчасових споруд щодо дотримання суб’єктами 

господарювання, що провадять торговельну діяльність в центральній частині 

міста Києва, а саме: в межах Софійської та Михайлівської площ; вулиць 
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Інститутської, Хрещатик, Малої Житомирської, Костьольної, Архітектора 

Городецького,  Б. Грінченка, пров. Володимирського та Майдану Незалежності, 

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

обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів», рішення Київської міської ради від 23.12.2010 № 413/5225  

«Про деякі питання з упорядкування в м. Києві роздрібної торгівлі 

алкогольними, слабоалкогольними напоями, вином столовим, пивом (крім 

безалкогольного) та тютюновими виробами». 

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 – 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 промислових підприємства, комунального підприємства «Київський 

іподром». 

Надавалось сприяння військовому комісаріату м. Києва щодо інформування 

мешканців столиці про проходження військової служби за контрактом у 

Збройних силах України. 

У І півріччі 2016 року проведено 2  зустрічі та робочі наради із суб’єктами 

господарювання щодо питань організації пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі на території столиці. 

Заступником управління торгівлі та побуту – начальником відділу торгівлі 

13.01.2016 надано інтерв’ю телеканалу ІСТV для підготовки сюжету щодо 

розміщення на території столиці засобів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі та 11.04.2016 надано два коментаря телеканалу «Україна» 

щодо провадження суб’єктами господарювання торговельної діяльності під час 
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організації на території м. Києва сезонної дрібнороздрібної торговельної 

мережі та питань «стихійної» торгівлі на території столиці. 

Крім того, у першому півріччі 2016 року працівниками управління торгівлі 

та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва надано  

119 роз’яснень на запити засобів масової інформації, 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». 

Після врахування пропозицій і зауважень,  громадського обговорення, 

формування остаточного варіанту проекту Правил його погоджено з 

відповідними структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації). На сьогодні цей проект надано 

Київській міський раді для подальшого погодження на засіданнях відповідних 

постійних комісій.  

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

працівниками Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, в 

межах наданих повноважень, надано понад 50 консультацій щодо організації та 

функціонування ринків. 

На територіях продовольчих та змішаних (за спеціалізацією) ринків 

облаштовано 10,2 тисяч торговельних місць для продажу сільськогосподарської 

продукції та продовольчих товарів промислового виробництва, з яких 2,5 тис. 

одиниць (за оперативними даними) є вільними. Торговельні місця першочергово 

надаються безпосереднім товаровиробникам з Київської області та інших 

регіонів України. 

Протягом І півріччя 2016 року забезпечено сприяння у збереженні 

адміністраціями продовольчих та змішаних ринків близько 2 тис. облаштованих 

«соціальних» торговельних місць (всього ринкових підприємств – 94, з яких                                    

69 (73%) – продовольчих та змішаних, 25 – непродовольчих; загальна кількість 

торговельних місць – близько 40 тис. одиниць). 

Відповідно до законів України від 31 липня  2014  року  № 1622-VII «Про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», 

від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», від 

28 грудня 2014 року № 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 70 обстежень на ринках з метою розгляду цих звернень та 

вжиття заходів, в межах наданих повноважень, щодо усунення суб’єктами 

господарювання виявлених порушень. 
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Для приведення до належного санітарно-технічного стану підприємств 

ринкової мережі, забезпечення  функціонування відповідно до вимог санітарного 

та ветеринарного законодавства адміністраціями ринків виконуються роботи 

відповідно до складених планів заходів з метою підготовки підприємств                        

до роботи у весняно-літній період 2016 року. 

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 І півріччя 2016 року ТОВ «Столичний 

млин» закуплено 25,3 тис. т продовольчого зерна (в т. ч. пшениці – 11,4 тис. т, 

жита –  13,9 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» у І півріччі 2016 року проведено                                          

1155 сільськогосподарських ярмарків, на яких реалізовано 61,2 тис. т різної 

сільськогосподарської продукції та інших продовольчих товарів, в т. ч. 

плодоовочевої продукції – 27,8 тис. т, м’яса свіжого та м’ясопродуктів – 8,5 тис. 

т, риби та рибопродуктів – 2,9 тис. т, інших продовольчих товарів – 22,0 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.  

На виконання заходів Програми за звітний період витрачено коштів 

інвесторів 16000 тис. грн на розширення мережі спеціалізованих хлібних 

закладів торгівлі, розміщених у нестаціонарних приміщеннях, та 115414 тис. грн 

власних коштів суб’єктів господарювання (ТОВ «Столичний млин») на 

створення запасів продовольчого зерна для потреб хлібопекарних підприємств м. 

Києва.  

Розвиток сфери побутових послуг 

В рамках виконання Програми проводиться систематичний моніторинг 

діяльності об’єктів побутового обслуговування населення,  впорядкування бази 

даних цих об’єктів, надання консультативної та інформаційної допомоги.  
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За даними районних в місті Києві державних адміністрацій, на сьогодні в 

місті надає свої послуги 5688 об’єктів побутового обслуговування, у сфері 

побуту працює понад 34,2 тис. осіб. 

За січень-червень 2016 року розпочали роботу 73 об’єкти  побуту. 

За період з січня по червень 2016 року, відповідно до затвердженого 

графіка, працівниками управління  торгівлі та побуту Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва здійснено моніторинг 135 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». 

Під час моніторингу  увагу керівників підприємств зосереджено на 

необхідності дотримання Правил побутового обслуговування, а також 

проаналізовано участь підприємств побуту в реалізації міських соціальних 

програм, допомозі учасникам АТО та переселенцям з тимчасово окупованих 

територій.  

За результатами обстеження підготовлено інформаційні довідки на адресу 

заступників голів районних в місті Києві державних адміністрацій, згідно з 

розподілом обов’язків, в яких проаналізовано проблемні питання розвитку сфери 

побуту районів та надано рекомендації щодо покращення їх роботи. 

Під час моніторингу об’єктів побуту міста фахівцями управління 

вивчається потреба діючих підприємств побутового обслуговування у кадрах за 

різними спеціальностями. 

Так, за сприяння управління, 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. 

За інформацією Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради, професійна підготовка фахівців для сфери 

обслуговування здійснюється у 9 професійно-технічних навчальних закладах, що 

становить 36% від загальної кількості професійно-технічних навчальних 

закладів. Очікуваний випуск у 2015-2016 н.р. становить 831 фахівець. 
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Між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами, 

установами, організаціями сфери обслуговування різної форми власності на 

сьогодні укладено 576 договорів для проходження виробничого навчання і 

виробничої практики з 543 підприємствами із наступним працевлаштуванням 

випускників. Працевлаштування випускників є основним показником успішної 

співпраці професійно-технічних навчальних закладів з підприємствами, що 

складає 98% від загальної кількості направлених випускників. 

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. 

Для популяризації та підвищення престижності робітничих професій сфери 

обслуговування, за підтримки компанії «Естель-Україна», забезпечено участь 

учнів професійно-технічних навчальних закладів у Всеукраїнських конкурсах 

«Снігова королева», «Новий формат» та «INTER SHARM», міському конкурсі за 

професією «агент з організації туризму» та профорієнтаційних заходах «Світ 

майбутньої професії».  

За рішенням міської конкурсної комісії  підготовлено розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 26.02.2016 № 103 «Про результати міського конкурсу-огляду 

суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння 

звання зразкового у м. Києві у 2015 році», яким визначено 27 переможців 

міського конкурсу-огляду. 

Нагородження переможців міського конкурсу-огляду відбудеться у вересні 

2016 року під час відзначення Дня підприємця. 

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 учбових програмах та семінарах 

ХІУ Міжнародного Фестивалю перукарського мистецтва, моди і дизайну 

«Кришталевий Янгол»,  який відбувся з 24-25 квітня 2016 року в Центрі 

культури та мистецтв «КПІ» (м. Київ, проспект Перемоги,37). В рамках 

проведення фестивалю було залучено майстрів перукарського мистецтва в 

учбових програмах та семінарах. 
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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. 

 2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання 

Проблемні питання, що потребують першочергового вирішення. 

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

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

затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил 

торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» в частині 

делегування виконавчим органам міських рад повноважень щодо встановлення 

зручного для населення режиму роботи підприємств, установ та організацій 

сфери торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування 

населення незалежно від форм власності. 

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

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів» в частині запровадження додаткових обмежень до 

місця та часу торгівлі алкогольними напоями. 
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