
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ КИЇВСЬКОЇ  

МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СПОЖИВЧОГО 

РИНКУ НА 2015–2018 РОКИ 

ЗА 9 МІСЯЦІВ 2015 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 протягом 9 місяців 

2015 року порівняно з відповідним періодом попереднього року  ряду 
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позитивних тенденцій у розвитку підприємництва, в тому числі збільшилась 

кількість суб’єктів підприємництва, зареєстрованих як платники податків,  

зросла сума надходжень податків і зборів до бюджету від суб’єктів 

підприємництва. Водночас, проявились і негативні тенденції, зокрема 

зменшилась  кількість суб’єктів підприємництва-юридичних осіб, що сплачували 

податки.  

Кількість новостворених суб’єктів господарювання за 9 місяців 2015 року 

збільшилась порівняно з відповідним періодом попереднього року 24,8 % та 

становила 27,2 тис.,  в тому числі кількість юридичних осіб – на 26,8% та  

становила 14,9 тис.,  фізичних осіб-підприємців – на 22,5 %  та  становила 12,3 

тис. осіб. 

Ліквідовано 11,6 тис. суб’єктів господарювання, що на 56,7 % менше, ніж у 

відповідному періоді попереднього року, в тому числі 0,9 тис. юридичних осіб (на 

42,9 % менше) та 10,7 тис. фізичних осіб-підприємців (на 57,5 % менше). 

 

Динаміка кількості 

новостворених суб'єктів господарювання в м. Києві, од. 
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юридичні особи фізичні особи-підприємці всього суб'єктів господарювання

        

 

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

платники податків, станом на 01.10.2015 становила 525,9 тис., що на 12,3 % 

більше порівняно з відповідним періодом попереднього року. В тому числі  

кількість юридичних осіб становила 224,6 тис., що на 9,6 % більше, кількість 
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фізичних осіб-підприємців – 301,3 тис. осіб, що більше на 14,3 %. 

Загальна кількість суб’єктів підприємництва, що сплачували податки, 

зменшилась на 11,5 %  та  становила  288,7 тис.,  в  тому  числі  кількість 

юридичних осіб зменшилась майже вдвічі та становила майже 59 тис., водночас, 

кількість фізичних осіб-підприємців  зросла  на  9,4 %  та становила 229,7 тис. осіб. 

 

Динаміка кількості суб'єктів підприємництва м. Києва,  

зареєстрованих як платники податків,тис. од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

результатами 9 місяців 2015 року порівняно з відповідним періодом 

попереднього року збільшились: до Зведеного бюджету надійшло  99,3 млрд грн, 

що на 38,5 % більше, до бюджету міста Києва – 8,4 млрд грн, що більше на 

22,7 %.  

 

Протягом 9 місяців 2015 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 

449,8 468,4

525,9

1 2 3

1 2 3За даними Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві

 9 міс. 2013      9 міс. 2014         9 міс. 2015

111122,,33%%  110044,,11%%  



 4 

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 2015 рік та відповідних змін 

та доповнень до нього. Протягом 9 місяців 2015 року до Плану внесено 9 змін, 

відповідно до яких його доповнено 9 проектами регуляторних актів.  

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 9 місяців 2015 року 

оприлюднено 51 проект регуляторного акту Київської міської державної 

адміністрації та Київської міської ради.  

Підготовлено, затверджено та оприлюднено Реєстр діючих регуляторних 

актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) станом на 23.02.2015.  

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 2015 рік. Протягом 9 місяців 2015 року підготовлено та оприлюднено 15 

звітів про проведення відстежень результативності регуляторних актів, з них: 9 

базових, 4 періодичних та 2 повторних відстеження. 

Проводиться фахова експертиза проектів рішень Київської міської ради про 

відповідність вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики». Протягом звітного періоду проведено експертизу 23 проектів 

рішень Київської міської ради. 

12.03.2015 керівництво Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва взяло участь у спільному засіданні Антикризової ради 

громадських організацій України та Державної регуляторної служби України 
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щодо обговорення поточної регуляторної політики, дерегуляції господарської 

діяльності та проблем підприємництва в Україні. 

18.03.2015 Кабінет Міністрів України затвердив План заходів щодо 

дерегуляції господарської діяльності. Перелік заходів, передбачених Планом, не 

передбачає участі органів місцевого самоврядування в процесах проведення 

дерегуляції господарської діяльності. Зважаючи на це, виконавчий орган 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) започаткував 

своє власне дослідження стану дерегуляційних процесів у Києві з метою 

визначення їх результативності та в подальшому – розробки пропозицій щодо їх 

активізації для урахування в Концепції проведення дерегуляційних процесів на 

місцевому рівні. 

02.07.2015 представники Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва взяли участь у підписанні Меморандуму про партнерство та 

співробітництво між Державною регуляторною службою України та Радою 

бізнес-омбудсмена. Сторони планують взаємодіяти у питаннях надання органам 

державної влади та органам місцевого самоврядування рекомендацій щодо 

реалізації державної політики дерегуляції господарської діяльності з метою 

спрощення регуляторної бази, вдосконалення та поліпшення умов провадження 

підприємницької діяльності, запобігання корупційним діянням та іншим 

порушенням законних інтересів суб’єктів підприємництва; 

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»:  протягом 9 місяців 2015 року проведено 40 

таких «гарячих ліній». Телефонні «гарячі лінії» для підприємців регулярно 

проводились також Головним управлінням Державної фіскальної служби у 

м. Києві та райдержадміністраціями міста. Підприємці звертались за роз’ясненнями 

з питань  декларування доходів громадян, застосування штрафних санкцій з 

єдиного внеску у 2015 році, електронного адміністрування ПДВ, змін у 

законодавстві при застосуванні РРО для платників єдиного податку другої та 

третьої категорії, особливостей проведення фактичних перевірок тощо. 

Для забезпечення діалогу між підприємцями та владою при Київській 

міській державній адміністрації створено дорадчо-консультативний орган – 
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Координаційну раду з питань розвитку підприємництва, основне завдання якої 

– сприяти реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва та 

регуляторної політики.  

25 березня 2015 року проведено засідання Координаційної ради, за 

результатами якого затверджено план її роботи на 2015 рік, а також 

персональний склад робочих груп за найбільш актуальними напрямками 

розвитку підприємницької діяльності. 

Працювали також районні координаційні ради з питань розвитку 

підприємництва, діяльність яких спрямована на забезпечення діалогу між 

підприємцями та владою. За результатами їх роботи напрацьовуються 

пропозиції та рекомендації щодо формування сприятливого підприємницького 

середовища. Протягом 9 місяців 2015 року проведено 11 засідань районних 

координаційних рад. 

07.05.2015 організовано та проведено нараду з розгляду питань порядку 

оформлення технічних умов на приєднання до мереж (об’єктів) електро-, 

теплоенергетики, водопостачання та водовідведення, газопостачання, а також 

укладання договорів між ПАТ «АК «Київводоканал» та юридичними особами на 

отримання послуг з централізованого постачання холодної води та послуг з 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем). 

21.05.2015 представники Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва взяли участь у робочій нараді щодо особливостей процедур 

отримання суб’єктами господарювання технічних умов на приєднання до 

електричних та теплових мереж ПАТ «Київенерго». 

26.05.2015  проведено  засідання за круглим столом  «Налагодження 

взаємодії між суб’єктами господарювання, ПАТ «Київенерго» та ПАТ «АК 

«Київводоканал» організований Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва спільно з Департаментом житлово-комунальної інфраструктури,  

за результатами якого напрацьовано протокол доручень від 26.05.2015 

№ 003/111 (далі – протокол доручень). 

На виконання протоколу доручень, напрацьованому на цьому засіданні, 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва підготовлений лист 

від 22.06.2015 № 052-4780 на заступника голови Київської міської державної 

адміністрації Пантелеєва П.О. та Департамент житлово-комунальної 
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інфраструктури щодо спрощення переліку документації, яка надається 

суб’єктам господарювання ПАТ «Київенерго» та ПАТ «АК «Київводоканал», 

для отримання технічних умов на приєднання до мереж (об'єктів) електро-, 

теплоенергетики, водопостачання та водовідведення, а також для укладання 

договорів та досягнення консенсусу з даного питання.  

Підготовлено матеріали стосовно роботи природних монополій ПАТ «АК 

«Київводоканал» та ПАТ «Київенерго» щодо видачі суб’єктам господарювання 

технічних умов на підключення до інженерних мереж та укладання договорів, 

які оприлюднені  на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва 

(https://kievcity.gov.ua/). 

Внесено зміни до складу регіональної ради підприємців в м. Києві 

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» та 26 лютого 2015 року організовано 

проведення її засідання. 

Для поліпшення умов започаткування підприємницької діяльності 

03.06.2015 представниками Київської міської державної адміністрації разом з 

Департаментом державної реєстрації Міністерства юстиції України проведено 

засідання за круглим столом «Про проблемні питання реєстрації суб’єктів 

господарювання», за результатами якого підготовлено пропозиції щодо внесення 

змін до деяких нормативно-правових актів. 

Були розглянуті наступні питання: 

1. Про екстериторіальність реєстраційних дій. 

2. Роз’яснення  особливостей  застосування  положень Закону України від 

21 травня 2015 року № 475-VIII «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) 

юридичної особи)». 

3. Порядок надання відомостей – довідок, витягів, виписок з Єдиного 

державного реєстру з використанням засобів електронного зв’язку (ст.20 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців»).  

4. Подання юридичними особами річної звітності державним 

адміністраторам. 
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За результатами засідання круглого столу Департаментом промисловості 

та розвитку підприємництва спільно з бізнес громадою підготовлено лист 

Міністерству юстиції України за підписом голови Київської міської державної 

адміністрації Кличка В.В. з пропозиціями внести зміни до наступних 

нормативно-правових актів: 

- Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців»; 

- Закону України «Про бухгалтерський облік»; 

- наказу Міністерства юстиції України від 25.07.2014 № 1218/5 (у редакції 

наказу Міністерства юстиції України від 27.02.2015 № 282/5) «Про порядок 

реалізації пілотних проектів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців». 

Міністерство  юстиції  України  листом   від  18.08.2015 № 19937-0-33-

15/19.3 повідомило виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську 

державну адміністрацію) про врахування запропонованих змін до нормативно-

правових актів у подальшій діяльності. 

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 веб-портал адміністративних послуг в місті Києві, який 

забезпечує відвідувачів 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. 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 дозвільного органу оригіналу 

документу тощо. 
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Через міський Центр надається 132 види адміністративних послуг, через 

районні – 88, в районних центрах також можна отримати 19 послуг міського 

рівня. 

Щомісяця проводиться моніторинг діяльності центрів, за результатами 

якого визначено, що міським та районними центрами надання адміністративних 

послуг протягом 9 місяців 2015 року всього надано 279,8 тис. адміністративних 

послуг, що в 1,8 рази більше порівняно з відповідним періодом попереднього 

року та 22,5 тис. консультацій, у міському Центрі – 30,1 тис. послуг та 4,2 тис. 

консультацій. 

У складі адміністративних послуг державними адміністраторами міського 

Центру шляхом взаємодії з місцевими дозвільними органами надається 58 видів 

документів дозвільного характеру, представниками 5 дозвільних органів 

міського рівня та 7 територіальних органів центральних органів виконавчої 

влади здійснюється консультування суб’єктів господарювання. Протягом 9 

місяців 2015 року надано 25,7 тис. дозвільних послуг та 1,5 тис. консультацій, в 

т. ч. у Міському центрі – 24,5 тис. дозвільних послуг та 170 консультацій. 

З метою приведення нормативно-правових актів, які регламентують 

надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру, у 

відповідність до вимог  Закону України «Про адміністративні послуги», 

опрацьовано процедуру отримання документів дозвільного характеру щодо 

розміщення інформаційних вивісок в м. Києві та надано пропозиції з 

відповідним проектом розпорядження згідно якого запропоновано 

декларативний принцип розміщення інформаційних вивісок в м. Києві. 

Надіслано листи до Державної міграційної служби України та Державного 

агентства земельних ресурсів України щодо приведення їх нормативно-правових 

актів у відповідність до вимог  Закону України «Про адміністративні послуги». 

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 2 навчальні 

семінари-тренінги щодо надання адміністративних послуг Державного 

агентства земельних ресурсів України через центри надання адміністративних 

послуг  за участю 40 осіб, а також навчання адміністраторів районних центрів 
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надання  адміністративних  послуг  з  питань роботи в  інформаційній  системі 

веб-портал адміністративних послуг міста Києва за участю 25 осіб та навчання 

щодо надання адміністративних послуг з міграційних питань в частині 

оформлення відповідних документів, які опрацьовуються відділом адресно-

довідкової роботи Головного управління Державної міграційної служби України 

в м. Києві, за участю 30 осіб. 

Проведено нараду з питань обговорення Концепції розвитку системи 

надання адміністративних послуг в м. Києві. 

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 

 Для пошуку альтернативних шляхів фінансування малого та середнього 

бізнесу, надання технічної допомоги у цьому процесі Департаментом 

промисловості та розвитку підприємництва проводиться робота по 

налагодженню взаємодії з ICC Ukraine, Міжнародним форумом для сталого 

розвитку GREEN MIND, Європейським тренінговим фондом, Федерацією 

канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Уряду Канади, Українсько-

литовською діловою радою, Урядом Федеративної Республіки Німеччина, 

Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). 

З метою залучення зовнішньої допомоги підготовлені відповідні документи 

для участі у програмі TAIEX та  у Рамковій програмі Європейського Союзу з 

досліджень та інновацій «Горизонт 2020». 

У місті Києві запроваджено процес активного використання одного із 

найбільш поширених, ефективних та доступних серед усіх можливих 

інструментів допомоги Європейського Союзу для країн Східного партнерства – 

ТАІЕХ (Technical Assistance Information Exchange). 

Визначальними рисами інструменту є цільова експертна допомога, що 

передбачає сфокусованість на розв’язанні конкретних проблем розвитку та 

інтеграції, та мобільність, що дає змогу використовувати його для вирішення 

нагальних питань на основі європейського досвіду та підходів, та обміну 

інформацією та досвідом з експертами Європейського Союзу, налагодженню 

двосторонніх зв’язків.  

З метою підвищення конкурентоспроможності українських товарів та 

послуг у глобальному вимірі, економічного зростання та створення нових 

робочих місць, у місті Києві розпочато функціонування Рамкової програми 
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Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», в рамках 

якої Департамент промисловості та розвитку підприємництва залучатиме 

суб’єкти господарювання м. Києва до обміну досвідом з бізнесменами інших 

країн світу. 

06.03.2015 представники Департаменту взяли участь у засіданні робочої 

групи з питань забезпечення участі м. Києва у Рамковій програмі Європейського 

Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». 

 

 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 9 місяців 2015 року надано в оренду та продовжено договори 

оренди нежитлових приміщень комунальної власності міста 66 суб’єктам 

підприємництва на загальну площу 20182,75 кв. м, у власність передано 7914,9 

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 січня-червня 2015 

року загальна сума коштів за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт і 

послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів становила понад 2,3 млрд грн. 
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Інформаційно-консультативні заходи для підприємців здійснювались 

також фіскальною службою, Київським молодіжним центром праці, 

райдержадміністраціями,  іншими організаціями та установами міста. 

Головним  управлінням  Державної фіскальної служби у м. Києві протягом 

9 місяців 2015 року проведено 295 засідань за круглим столом та 446 семінарів, 

на яких  розглядались актуальні питання оподаткування, розповсюджено 2,4 тис. 

друкованих видань на податкову тематику  у кількості  229,9 тис. примірників. 

Проведено Конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді   

м. Києва, в рамках якого молоді кияни залучались до участі у тренінгах: «Бізнес-

план – це просто», «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. 

Київським молодіжним центром праці проведено щотижневі тренінги та 

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

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

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

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

менеджмент», «Інструменти розвитку бізнесу», «Соціальне підприємництво» та 

семінар «Як заробляють блогери» за участю понад 2600 осіб.   

Указом Президента  України від 5 жовтня 1998 року № 1110/98 в Україні 

запроваджено  святкування Дня підприємця в першу неділю вересня. Для 

організації урочистостей з нагоди свята Департаментом промисловості та 

розвитку підприємництва підготовлено розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.07.2015 

№ 721 «Про відзначення  в 2015 році в м. Києві Дня підприємця» та проведено  

робочу нараду з представниками структурних підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в 

місті Києві державних адміністрацій, за результатами якої підготовлено 

протокол доручень. 

2 вересня 2015 року в Колонній залі Київської міської державної 

адміністрації відбулися урочистості з нагоди Дня підприємця, під час яких 
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оголошено Подяку Київського міського голови 29-ти керівникам/працівникам 

підприємств, вручено вітальні листи від імені голови Київської міської 

державної адміністрації 10-ти колективам підприємств міста Києва та відзначено 

Подяками Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві 21 

підприємство/фізичну особу-підприємця,  нагороджено 26 переможців міського 

конкурсу-огляду суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування на 

присвоєння звання зразкового в м. Києві в 2014 році. 

04.09.2015 представники Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва взяли участь у Національному форумі ICC Ukraine, 

присвяченому Дню підприємця України, під гаслом «Інвестуй у майбутнє 

України», який відбувся під егідою Українського національного комітету 

Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine). Відбулось урочисте нагородження 

підприємців України, відзнаки та нагороди отримали майже 70 представників 

ділових кіл України з усіх регіонів держави, з них - 5  Подяк Київського міського 

голови. 

У звітному періоді здійснювалась медіа-підтримка виконання Програми, 

зокрема: 

на телеканалі ТРК «Київ» у програмі «У центрі уваги»  вийшла передача 

«Соціально відповідальний бізнес, малий бізнес у столиці», прямий ефір 

«Автокав’ярні і малий бізнес», «Кавомашини нарешті впорядкували», 

«Контрафакт – як відрізнити і як боротися»; 

у газеті «Хрещатик» надруковано статтю  «Швидкість реформ – запорука 

успішної євроінтеграції»; 

у газеті «Факты» надруковано інтерв’ю «Мы ни в коем случае не закрываем 

бизнес»; 

 на єдиному веб-порталі територіальної громади м.Києва опубліковані 

статті щодо розвитку підприємництва, зокрема:  «На Пейзажці відбуватимуться 

мистецькі заходи, а не безсистемна торгівля»,  «Підприємці і влада домовилися 

про активну співпрацю», «Київська влада рішуче налаштована усунути всі 

перешкоді, котрі не дозволяють ефективно працювати бізнесу»,  «Розробки 

столичних науковців мають слугувати на користь міста»,  «Наше завдання 

залучити інвестора до сфер промисловості та підприємництва Києва»,  

«Департамент промисловості та розвитку підприємництва допомагатиме 
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спростити реєстрацію підприємців»,  «Правоохоронці захищатимуть від 

свавілля підприємців, які працюють законно»,  «Столичні підприємці 

звертаються з пропозиціями допомоги у покращенні благоустрою вулиць 

Києва», «Міська влада сприяє налагодженню взаємодії між суб’єктами 

господарювання та монополістами»,  «У І півріччі 2015 року  від діяльності 

підприємців до бюджету надійшло понад 5,6 млрд грн», «Мерія та підприємці 

очистять центр від нелегальних кавомашин», «Бачимо конкретні дії та реальні 

результати» 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» 

(КМБЦ), забезпечується діяльність районних інформаційно-консультативних 

центрів, які функціонують як структурні підрозділи КП КМБЦ у всіх 10 районах 

міста.  

Для підтримки розвитку та диверсифікації діяльності КП КМБЦ станом на 

01.10.2015 в оренду підприємству передано 169,25 кв. м площ комунальної 

власності територіальної громади м. Києва.  

Спрощенню процедур започаткування бізнесу сприяла діяльність Центру 

по наданню послуг суб’єктам підприємництва з районними структурними 

підрозділами, створеного згідно з рішенням Київради від 25.12.2008 № 930/930 

«Про вдосконалення інфраструктури підтримки підприємництва у м. Києві», 

яким протягом 9 місяців 2015 року укладено 117 договорів з суб’єктами 

підприємництва на надання офісних, інформаційно-консультативних та інших 

послуг та надано понад 13 тис. консультацій. 

У столиці діє розгалужена мережа об’єктів інфраструктури підтримки 

підприємництва. Всього станом на 01.10.2015 за даними Головного управління 

статистики у м. Києві та Аудиторської палати України налічувалось 4532 

об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва, в т.ч.: 107 бізнес-центрів, 10 

бізнес-інкубаторів, 27 технопарків, 278 лізингових компаній, 182 кредитні 

спілки, 63 фонди підтримки підприємництва, 1187 інвестиційних фондів і 

компаній, 315 інноваційних фондів і компаній, 688 інформаційно-
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консультативних установ, 227 громадських об’єднань підприємців, 155 бірж, 

806 страхових організацій, 487 аудиторських фірм. 

Порівняно з 9 місяцями 2014 року відбулось збільшення кількості 

технопарків – на 6 од., бірж – на 2 од., проте  загальна кількість об’єктів 

інфраструктури зменшилась на 1087 од. 

Проводилась робота з професійної підготовки та перепідготовки 

спеціалістів для малого та середнього підприємництва. 

Продовжувалась реалізація Програми заходів з перепідготовки 

управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива». 

Підприємцям постійно надаються консультації стосовно умов участі у Програмі, 

заповнення та порядку подання документів. 

У рамках двостороннього співробітництва між Урядом України та Урядом 

Федеративної Республіки Німеччина, Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва постійно здійснюються заходи щодо залучення претендентів 

для конкурсного відбору на проходження стажування у Німеччині.  

27-29.04.2015 проведено ІІ етап конкурсного відбору претендентів на 

проходження стажування у Німеччині в 2015 році за участі членів німецько-

української відбіркової комісії.  

Для конкурсного відбору на проходження стажування у Німеччині 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва залучено 18 

претендентів. За результатами проведення конкурсу − від міста Києва відібрано 

11 кандидатів. 

Представники Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 

11-14 червня 2015 року взяли участь у розширеному засіданні робочої групи 

щодо розробки пропозицій по моделі української партнерської програми (УПП), 

що реалізується в форматі «Українська ініціатива», як інструмент підтримки 

зовнішньоекономічної діяльності українського бізнесу та соціально-

економічного розвитку регіонів. Організаторами засідання були Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України та німецьке товариство міжнародного 

співробітництва GIZ.  

На розширеному засіданні робочої групи обговорювались питання щодо 

подальшого розвитку партнерської мережі в регіонах, обміну досвідом між 

представниками різних регіонів та укріплення співпраці з використання 
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програми перепідготовки Fit for Partnership with Germany, а також  

напрацьовані та визначені стратегічні напрямки щодо моделі розвитку УПП на 

період до 2020 року і узгодження нового формату її взаємодії з проектом GIZ. 

 

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 9 місяців 2015 року проходили таке навчання 917 безробітних, 

закінчила навчання 801 особа, 692 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 9 місяців 2015 року проведено 246 семінарів за участю 

2943 особи.  

Для допомоги в організації власної справи безробітним надавалась 

фінансова підтримка у вигляді одноразової виплати допомоги по безробіттю. 

Протягом 9 місяців 2015 року надано одноразову виплату допомоги по 

безробіттю для організації підприємницької діяльності 866 безробітним, що на 

19,6 %, більше порівняно з відповідним періодом попереднього року, на суму 

19392 тис. грн, що більше на 22,3 %. 

Здійснювалась професійна підготовка безробітних за професіями, 

спрямованими на подальшу самозайнятість. Навчання за професіями перукаря, 

манікюрниці, кондитера, флориста, закрійника, кухаря, кравця тощо у звітному 

періоді проходили 290 осіб, закінчили навчання – 183 особи. 

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

справа» постійно оновлюються та актуалізуються інформаційні матеріали у 

допомогу підприємцям-початківцям: «Як отримати допомогу по безробіттю 

одноразово для здійснення підприємницької діяльності?» та «Поради 

підприємцям-початківцям перед заснуванням своєї справи». 

http://www.dcz.gov.ua/kie/control/uk/publish/article?art_id=22089&cat_id=22082
http://www.dcz.gov.ua/kie/control/uk/publish/article?art_id=22089&cat_id=22082
http://www.dcz.gov.ua/kie/control/uk/publish/article?art_id=22827&cat_id=22082
http://www.dcz.gov.ua/kie/control/uk/publish/article?art_id=22827&cat_id=22082
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В районних центрах зайнятості м. Києва надано 206 консультацій із 

залученням відповідальних осіб структурних підрозділів державної влади. 

18.03.2015  представники Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва взяли участь у  семінарі «Реалізація Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом», який проводив Київський міський центр 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій спільно з управлінням міжнародних зв’язків апарату виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Реалізовувались також заходи із залучення до підприємницької діяльності 

жінок, молоді та осіб з функціональними обмеженнями.  

Київським молодіжним центром праці забезпечено формування банку 

даних вакансій. Станом на 01.10.2015 зареєстровано 1745 бажаючих отримати  

роботу та 462 вакансії, укладено 46 договорів про співробітництво із 

роботодавцями. 

Проведено загальноміську інформаційну акцію «Освіта. Робота. 

Підприємництво» за участю понад 5 тис. осіб. Спільно з провідними вищими 

навчальними закладами столиці проведено ярмарки вакансій «Твоя кар’єра», 

«Робота для тебе» за участю понад 2 тис. осіб. 

З метою стимулювання жіночого підприємництва у Київському міському 

Центрі роботи з жінками  реалізується проект «Працевлаштування: поради, 

консультації, допомога»: проведено 10 інформаційно-профорієнтаційних 

зустрічей, у яких взяли участь 260 осіб.  

Київським міським центром сім’ї «Родинний дім» протягом 9 місяців 2015 

року проведено: 

– семінар «В пошуках ресурсів», 14 навчальних занять та 6 майстер-класів  

за підпрограмою «Почни власну справу» для ресоціалізації жінок та чоловіків, 

які знаходяться в декретній відпустці, молодих сімей та жінок, які бажають 

відкрити власну справу, тимчасово переміщених зі східних областей України та 

АР Крим  та молоді за участю 487 осіб; 

– презентацію підпрограми «Розпочни власну» та 13 навчальних занять 

«Стань успішним»  для жінок, яким виповнилося 45 і більше років за участі 165 

осіб. 
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20.05.2015 керівництво Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва взяли участь у зустрічі в рамках короткого Проекту фінансового 

ЄС: Дослідження «Жіночне підприємництво в країнах Східного Партнерства». 

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 37 консультацій. 

 

Запровадження державно-приватного партнерства, сприяння 

інноваційній та експортній діяльності суб’єктів малого та середнього 

підприємництва 

Для розвитку міжрегіонального та міжнародного співробітництва 

протягом 9 місяців 2015 року проведено 45 спеціалізованих виставок, переважно 

міжнародних, які організовані ТОВ «Київський міжнародний контрактовий 

ярмарок», за участю 1933 суб’єкти господарювання.  

Експортній діяльності сприяє розробка систем менеджменту якості згідно 

із міжнародними стандартами серії ISO 9000 на п’яти підприємствах м. Києва та 

області, яка проводиться  Київською торгово-промисловою палатою. 

08.04.2015 керівництво Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва взяло участь у спільному засіданні комітетів підприємців 

малого і середнього підприємництва та базових галузей промисловості при 

Торгово-промисловій палаті України «Проблеми становлення та розвитку 

малого підприємництва в Україні». 

На засіданні обговорили пропозиції щодо внесення змін в законодавство 

України, зокрема Податкового і Митного кодексів України та 15-ти законів  

України, а саме: зменшення кількості податків і зборів, спрощення процедур 

митного оформлення і контролю, зменшення кількості видів господарської 

діяльності, які підлягають ліцензуванню,  спрощення та скорочення часу 

процедури надання в оренду державного і комунального майна, спрощення 

реєстраційних та дозвільних процедур, тощо. 

З метою координації та кооперації зусиль в напрямку налагодження дієвої 

взаємодії влади, бізнесу та науки в інтересах територіальної громади, 

забезпечення всебічного та гармонійного розвитку інноваційної екосистеми 
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Sikorsky Challenge та Polyteco Science Citi, як інноваційного каталізатору міста 

Києва, 22 квітня 2015 року, в рамках міського форуму «Інноваційний розвиток – 

основа заможної,  процвітаючої громади та бізнесу», підписано угоду про 

співпрацю між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською 

державною адміністрацією), Національним технічним університетом України 

«Київський політехнічний інститут» та Корпорацією «Науковий парк «Київська 

політехніка». 

Основна мета угоди – забезпечення всебічного та гармонійного розвитку 

інноваційної екосистеми Sikorsky Challenge та Polyteco Science Citi, як 

інноваційного каталізатору міста Києва. 

На першому етапі розбудови Polyteco Science Citi планується 

реконструкція 6-го корпусу Київського політехнічного інституту для 

влаштування сучасного бізнес-інкубатора з коворкінг-центром та 

високотехнологічною лабораторією прототипування.  

Інноваційна екосистема може стати платформою для впровадження 

новітніх форм міської інфраструктури, адже на території університету 

планується будівництво трьох теплових станцій (високотехнологічних котелень). 

Це дозволить забезпечити теплом з використанням відновлювальних джерел 

енергії та гарячою водою житлові та учбові корпуси кампусу (усі будівлі 

Київського політехнічного інституту). Котельні працюватимуть на 

альтернативних джерелах енергії: сонячних батареях, вітряках. Замість вугілля, 

мазуту і газу планується використання твердих побутових відходів. 

З метою вивчення наявного стану та перспектив формування нової 

державної політики підтримки малого та середнього підприємництва (зокрема 

можливостей для покращення бізнес-клімату в Україні, вирішення проблем 

законодавчого регулювання підприємницької діяльності, вдосконалення 

податкової системи, залучення бізнес-об’єднань до формування місцевих 

стратегій економічного розвитку тощо) Департамент промисловості та розвитку 

підприємництва бере активну участь у заходах Проекту USAID «Впевнений 

бізнес – заможна громада», що виконується Центром міжнародного приватного 

підприємництва (CIPE) та залучає до участі у них найактивніші суб’єкти 

господарювання м. Києва. 
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Представники Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва в рамках проекту брали участь у: 

29-30.01.2015 – Національній конференції «Політика підтримки розвитку 

підприємництва: виклики, європейський досвід, перспективи», на якій 

обговорювався наявний стан та перспективи формування нової державної 

політики підтримки малого та середнього підприємництва (зокрема 

можливостей для покращення бізнес-клімату в Україні, вирішення проблем 

законодавчого регулювання підприємницької діяльності, вдосконалення 

податкової системи, залучення бізнес-об’єднань до формування місцевих 

стратегій економічного розвитку тощо); 

24.04.2015 – навчальному семінарі з комунікації із зацікавленими 

сторонами у державно-приватному партнерстві, що проводиться програмою 

розвитку державно-приватного партнерства Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID).  

В програмі семінару були висвітлені наступні теми: 

1. Стратегічні комунікації або Behavior Change Communication 

(Комунікація, що змінює ставлення). 

2. Підготовка Комунікаційної стратегії (практична вправа – аналіз 

стейкхолдерів). 

3. Організація   комунікаційних компаній для громадськості. 

4. Комунікація з інвесторами. 

5. Налагодження співпраці з мас медіа (практична вправа – підготовка 

презентації проекту державно-приватного партнерства для представників мас 

медіа). 

Проведено презентацію проекту з державно-приватного партнерства для 

представників мас медіа та засідання за круглим столом «Як ефективно 

комунікувати питання державно-приватного партнерства в м. Києві». 

За результатами проведення семінару всі учасники отримали сертифікати 

про підвищення кваліфікації. 

З 29 по 31.05.2015 у столичному парку імені О. Пушкіна вперше пройшов 

Фестиваль міських проектів «PRO місто», який об’єднав зусилля представників 

влади та соціально відповідального бізнесу, громадських активістів, експертів і 

простих киян заради позитивних перетворень у столиці. Свої проекти, зокрема, 



 21 

представили десять фіналістів відкритого конкурсу на найкращий міський 

стартап-2015 «Best Urban Social Startup», за результатами якого визначено 

переможця, який отримав 200 тис. грн на реалізацію свого проекту. 

В рамках фестивалю Департамент промисловості та розвитку 

підприємництва представив три проекти, а саме: 

1. Концепція впорядкування дрібнорозбрібної торгівлі у місті Києві; 

2. Інноваційне місто Polyteco Science City – Київська «Кремнієва долина»; 

3.Дерегуляція господарської діяльності та реалізація державної 

регуляторної політики на місцевому рівні. 

08.09.2015 підписано Меморандум про співпрацю між виконавчим 

органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), 

Фундацією «Сід Форум Норвегія» та Міжнародним благодійним фондом «Сід 

Форум Україна» щодо створення центру підтримки інновацій та підприємництва 

iHUB в м. Києві, в рамках якого було погоджено можливість виділення 

муніципального приміщення для запуску найбільшого в Україні стартап-центру 

IT-інновацій та підприємництва у місті Києві. Основний акцент діяльності 

Центру буде зосереджений на освіті, підтримці та координації молодіжних 

проектів та ІТ-стартапів. За результатами конкурсного відбору Фонд надаватиме 

стартапам гранти цільового призначення для участі в міжнародних 

інвестиційних конференціях.  

Вже за перший рік діяльності центр IT-інновацій та підприємництва 

планує залучити до роботи понад 200 талановитих підприємців, охопити понад 

40 інноваційних стартапів. 

Прийнято рішення Київради щодо за створення у будівлі на 

вул. Хрещатик, 10 Київського міського центру підтримки інновацій та IT-

підприємництва. 

Представники Департаменту та розвитку підприємництва в рамках 

Програми брали участь у наступних заходах: 

18.03.2015 –  ІІІ-й Міжнародній конференції «Україна-Кіпр: інвестиційні 

рішення». Зазначений захід організований у партнерстві з Представництвом 

Міжнародної Дипломатичної Місії Народної Дипломатії «Європейська Україна» 

у Республіці Кіпр за підтримки Посольства республіки Кіпр в Україні з метою 

залучення інвестицій та пошуку ділових партнерів на Кіпрі; 



 22 

09-11.04.2015  –  Першому українському форумі інноваційних 

технологій «InnoTech Ukraine» за участю понад 50 тис., на якому відбулась 

презентація інноваційних розробок, що можуть бути впроваджені українськими 

приватними компаніями, державними закладами, суспільством. В рамках 

форуму пройшли конференції: «3D-printing», «Robotics», «Health care», «Smart 

technologies», «Education», а також відбувся перший в Україні масовий 

автопробіг електромобілів; 

16.04.2015 – 7-мій найбільшій у Східній Європі ІТ-конференції  «iForum-

2015» за участі понад 6 тис. осіб,  яка  проходила  в  рамках  проведення  Kiev 

Startup Week 2015 – серія масштабних заходів, метою яких є зустріч членів 

технологічного суспільства України та інших країн, спілкування, обмін досвідом 

та новими ідеями. Новими та найбільш очікуваними були теми виходу з кризи – 

механізми просування розвитку в умовах жорсткої економії бюджетів; перехід 

на мобільні платформи та використання 3G у різних сферах; цифровий 

суверенітет та інформаційна війна. Проводились лекції, які були присвячені 

питанням інтернет-бізнесу, стартапам, безпеці, рекламі та новітнім технологіям. 

На ІТ-конференції  заслухані доповіді про розумну енергетику, транспорт, 

безпеку та ін. Також були представлені проектні напрямки, в рамках яких 

проілюстровано конкретні ініціативи поліпшення міста. Проведено засідання за 

круглим столом щодо обговорення досвіду Ізраїлю у розвитку інноваційних 

екосистем; 

15-16.06.2015 – IV Шведсько-українському бізнес-форумі, на якому 

відбулись наступні заходи: перші панельні дебати «Втілення реформ: 

досягнення і сфери для поліпшення бізнес-клімату»; панельна дискусія «Швеція 

і корпоративна соціальна відповідальність (CSR). Соціальна відповідальність як 

конкурентна перевага у часи змін»; другі панельні дебати «Ефективні рішення у 

сфері електронного урядування й український ІТ-експорт як шляхи для сталого 

розвитку» та паралельні презентації/семінари і ділові зустрічі; 

19.03.2015 – засіданні тристоронньої соціально-економічної ради, на 

якому розглядались питання про перспективи виробництва та місця реалізації 

хліба, що користується найвищим попитом, на території міста Києва; 

20.03.2015 – громадсько-політичному форумі «100 днів реформ. 

Контрольна проба: Коаліційна угода і Програма діяльності Уряду», 
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організованому громадською ініціативою «Реанімаційний Пакет Реформ» і 

міжнародною організацією «Democracy ReportingInternational»; 

08.04.2015 – засіданні Київської регіональної рейтингової комісії 

Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків – 2014», під час якого 

відбулось підведення підсумків Першого регіонального туру та нагородження 

переможців щорічного Всеукраїнського рейтингу; 

24.06.2015 – засіданні круглого столу «Система  електронного  

адміністрування  ПДВ:  що  очікувати  бізнесу  з   1 липня 2015 року», який 

проводився Українським союзом промисловців і підприємців. 

Розглянуто наступні питання: інформування про діяльність робочої групи 

з питань удосконалення СЕА ПДВ при Комітеті Верховної Ради України з 

питань податкової та митної політики; презентація дослідження «Результати 

запровадження СЕА ПДВ (за наслідками тестового режиму)»; аналіз 

законодавчих ініціатив щодо системи електронного адміністрування ПДВ;  

інформація щодо напрямків удосконалення законодавства з ПДВ; практика 

запровадження тестового режиму СЕА ПДВ; проблемні питання обов’язкового 

запровадження реєстраторів розрахункових операцій. 

За результатами засідання круглого столу прийнято звернення до  

Комітету  Верховної Ради України  з питань податкової та митної політики з 

вимогою у терміновому порядку, до 1 липня 2015 року,  розглянути проблему 

запровадження електронного адміністрування ПДВ та негайно внести  це 

питання на розгляд Верховної Ради України; 

17.07.2015 – навчанні-семінарі для осіб, відповідальних за підготовку 

щорічного узагальненого звіту м. Києва, яке проводили представники компанії 

PWC, на якому розглядались питання щодо системи публічного звітування, 

процесу підготовки Річного звіту та підходу до публічного звітування на 

прикладі підготовленого Річного звіту міста Києва; 

23.07.2015 – засіданні круглого столу з питань застосування реєстраторів 

розрахункових операцій (РРО) («касових апаратів») у Державній регуляторній 

службі; 

11.08.2015 – опитуванні, яке проводилось компанією CASE при підтримці 

посольства Швейцарії в Україні та ОБСЄ в Україні, щодо дослідження бізнес-
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клімату в Україні, а саме питання динаміки розвитку середнього та великого 

бізнесу в київському регіоні та взаємодії влади та бізнесу; 

03.09.2015  – соціальному заході «Я купую справжнє! Я не купую 

підробок!» у межах просвітницької кампанії «Дні боротьби з підробками та 

піратством в Україні», організованому та проведеному Українським альянсом по 

боротьбі з підробками та піратством (УАПП) та Київською міською державною 

адміністрацією з метою підвищення рівня обізнаності українського суспільства 

щодо прав інтелектуальної власності та наслідків їх порушення; 

17-18.09.2015 – Національній конференції «Майбутнє МСП в Україні: 

Співвідповідальність. Комунікація. Розвиток», яка відбулась під егідою Проекту 

USAID «Впевнений бізнес – заможна громада» та Центру міжнародного 

приватного підприємництва (СІРЕ). Національна конференція відбулась у 

рамках підготовки до парламентських слухань з питань розвитку малого і 

середнього підприємництва в Україні з метою обговорення можливостей 

впровадження моделі взаємодії влади і бізнесу, за якої буде сформовано 

сприятливий бізнес-клімат та створено умови для відновлення національної 

економіки. За результатами Національної конференції  прийнято Резолюцію до 

влади та до її політики в напрямку підтримки та розвитку малого та середнього 

підприємництва; 

21.09.2015 – Всеукраїнському з’їзді малого та середнього бізнесу, 

організованому Всеукраїнським об’єднанням малого та середнього бізнесу 

«Фортеця». Учасниками З'їзду було обговорено та озвучено найактуальніші 

проблемні питання діяльності малого та середнього бізнесу, а також 

запропоновано шляхи для їх вирішення. Зазначені акценти за результатами 

заходу було вирішено включити до Резолюції, що стане ключовою вимогою 

підприємців України до влади та до її політики в напрямку підтримки та 

розвитку малого та середнього підприємництва; 

30.09.2015 – парламентських слуханнях «Розвиток підприємництва в 

Україні та підтримка малого і середнього бізнесу». 

 

2.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми 

Розвиток малого та середнього підприємництва у сучасних умовах 

набуває особливого значення та потребує створення сприятливого бізнес-
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клімату шляхом дерегуляції господарської діяльності та підвищення якості 

державного управління, а саме: 

– зменшення кількості контролюючих органів шляхом об’єднання 

декількох державних контролюючих органів із дублюючими чи спорідненими 

функціями в один; 

– зменшення кількості обов’язкових ліцензій і дозволів та спрощення 

процедури їх отримання; 

– спрощення процедури ліквідації бізнесу, шляхом внесення відповідних 

змін до нормативно-правових актів України; 

– зменшення податкового тиску на суб’єкти господарювання, шляхом 

внесення відповідних змін до Податкового кодексу України. 

Однією з основних перешкод, що обмежує можливості  розвитку бізнесу 

та модернізації бізнес-процесів, є ускладнений доступ до фінансування та 

неможливість залучення на вигідних умовах кредитних ресурсів за фіксованими 

відсотковими ставками на рівні 3-5 % (відповідно до європейської практики). 

Для розв’язання цієї проблеми необхідно розробити та реалізувати 

мотиваційні механізми стимулювання комерційних банків та небанківських 

фінансових установ до розширення послуг малим та середнім підприємствам, 

прискорити формування дієвої інституційної інфраструктури фінансово-

кредитного та інвестиційного забезпечення підприємництва, зокрема створення 

кредитно-гарантійних установ, а також активізувати розвиток державно-

приватного партнерства та залучення міжнародної фінансової допомоги. 

Однією із значимих проблем малого та середнього бізнесу є рівень 

оподаткування. Багато нарікань викликає існуюча громіздка система заповнення 

податкових декларацій та бухгалтерська звітність. Статистична звітність не 

відповідає вимогам європейського законодавства. 

З метою удосконалення та спрощення системи оподаткування та звітності 

малого та середнього бізнесу необхідно: зменшити кількість зборів і 

відрахувань; централізувати бухгалтерський облік та комплексне надання 

ділових послуг суб’єктам малого та середнього бізнесу; привести 

бухгалтерський облік та статистичну звітність до вимог міжнародного 

законодавства. 
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Вагомими проблемами також є: 

– відсутність Загальнодержавної програми  підтримки малого та 

середнього бізнесу; 

– низький рівень розвитку інструментів для створення сприятливого 

бізнес-середовища; 

– недостатність у місцевої влади відповідних важелів впливу на процеси 

становлення бізнесу. Передача частини повноважень місцевої влади на 

державний рівень призвела до зменшення впливу місцевої влади на процеси 

становлення бізнесу. 

З 01.07.2013 функції щодо реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців передано від районних в місті Києві державних адміністрацій до 

Мін’юсту України, що унеможливлює процес координації та розвитку бізнесу на 

регіональному рівні. 

Передача на державний рівень повноважень в сфері земельних питань, 

майнових відносин, містобудівної діяльності, призвели до значних ускладнень, 

пов’язаних з оформленням суб’єктами господарювання відповідних документів. 
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Cтан фінансування 

Київської міської цільової програми розвитку та підтримки малого  

та середнього підприємництва на 2015-2018 роки 

станом на 01.10.2015 року 

 

Фінансування програми, тис. грн 

Таблиця 1 

Джерела  

Передбачено в 

бюджеті на 2015 рік 

(рішення Київської 

міської ради  

від 16.04.2015 

№ 409/1274)      

Фактично 

профінансовано  

з початку року 

Бюджет м. Києва 220,0 10,42 

Інші джерела, усього: 1041577,2 19392,0    

в тому числі   

кошти фінансово-кредитних установ 1000000 — 

власні кошти суб’єктів 

господарювання 
3500 — 

кошти Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування 
України на випадок безробіття 

35477,2 19392,0    

кошти міжнародних організацій 2600 — 

Усього вартість програми: 1041797,2 19402,42    

 
Напрямки фактичного фінансування заходів Програми 

станом на 01.10.2015 року 

Таблиця 2 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Обсяги,  

тис. грн 

1. Фінансово-кредитна підтримка МСП, всього - 

  часткове відшкодування - 
  мікрокредитування - 
  з них інноваційних бізнес-проектів - 

2. Формування інфраструктури, поповнення статутного та 

оборотних фондів 
- 

3. Навчальні заходи (семінари, тренінги) - 
4. Видання посібників, довідників, методичних рекомендацій, 

буклетів 
- 

5. Проведення форумів, конференцій, виставкових заходів - 
6. Інші заходи  - 
 п. 9.10. Проведення заходів з нагоди Дня підприємця, конкурсу 

«Молодий підприємець року» з відзначенням переможців  10,42 

 п. 12.1.  Сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед 

безробітних шляхом організації відповідної професійної 

підготовки, надання безробітним одноразової виплати 

 

 
19392,0    
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Критерії результативності виконання Програми 

за 9 місяців 2015 року 

 

Таблиця 3 

№ 
з/п 

Показник 
Станом на 
01.10.2015 

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

  бізнес-центри 107 

  бізнес-інкубатори 10 

  технопарки 27 

  лізингові компанії 278 

  кредитні спілки 182 

  фонди підтримки підприємництва 63 

  інвестиційні фонди і компанії 1187 

  інноваційні фонди і компанії 315 

  інформаційно-консультативні установи 688 

 Об’єкти інфраструктури, створені за участю місцевих органів влади - 

2. Кількість громадських об’єднань суб’єктів підприємництва, одиниць 227 

3. Кількість координаційних рад з питань підприємництва 11 

4. Інформація про результати проведених заходів:  

  кількість проведених в рамках Програми навчальних 

семінарів, тренінгів, одиниць 

 

601 

  кількість учасників, осіб 7878 

  кількість проведених форумів, круглих столів, конференцій, 

одиниць 

 

290 
  кількість профінансованих бізнес-проектів,одиниць - 

          з них інноваційних  - 

  загальна площа приміщень, переданих підприємцям в 
оренду, м. кв. 

 
20182,75 

  кількість укладених договорів для закупівлі товарів, робіт і 
послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів, одиниць 

2134 
за січень – червень 2015 

  загальна сума за укладеними договорами, тис. грн 2277394,7 
за січень – червень 2015 
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ПІДПРОГРАМА 2  

КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА  

РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ  НА 2015–2018 РОКИ  

 

1. Оцінка ефективності виконання 

Протягом 9 місяців 2015 року реалізація  Підпрограми 2 здійснювалась за 

такими основними напрямами: 

- вдосконалення нормативно-правової бази, спрямоване на підвищення 

ефективності роботи промислового комплексу 

- підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, 

оптимізація їх розміщення та завантаження потужностей 

- наукове, інформаційне та організаційне забезпечення розвитку 

промисловості. 

Впродовж звітного періоду проводилась робота з реалізації заходів 

Програми, 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.  

У поточному році спостерігається призупинення темпів падіння обсягів 

промислового виробництва. Так,  у січні 2015 року  темп  падіння складав 19%, 

у січні-вересні 7,4% (по Україні за січень-вересень 2015 року зниження в 

промисловості становить 16,6 %).  

Збільшення обсягів виробництва продукції відбулось у трьох з дев’яти 

галузей промисловості м. Києва, а саме: 

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

інших матеріалів на 12,7 %;  

 машинобудуванні на  11,6%;  

 виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції та будівельних матеріалів на 6,2 %.  

Зниження обсягів промислового виробництва відбулося у таких галузях: 

 виробництво хімічних речовин і хімічної продукції на 30,8%, 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність на 16,4%;  
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 виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів на 

15,8%;  

 виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних 

препаратів на 10%;  

 металургійне виробництво на 0,5%.  

Загальний обсяг реалізованої продукції у січні-серпні 2015 року за 

основними видами промислової діяльності у відпускних цінах підприємств 

м. Києва  склав  78,1  млрд грн, що на 24,7 млрд грн або на 46,3 % більше, ніж у  

відповідному періоді 2014 року. Питома вага обсягу реалізованої продукції у 

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

серпень 2015 року становила 8,2 % ( 4 місце).  Найбільшу питому вагу має 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (майже 60 %).  

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на душу 

населення у січні-серпні  2015 року становив 27,4 тис. грн.      

В промисловому секторі економіки міста у вересні  поточного  року було 

зайнято  125  тис. працюючих, що на 5  тис. осіб менше, ніж у вересні 2014 

року (за 5 років чисельність зменшилась на 35,8 тис.осіб). 

 Заробітна плата працюючих у промисловому секторі у вересні  2015 року 

становила 6999 грн, що на 37,2 %  більше, ніж у вересні   2014 року (у   вересні 

2015 року по м. Києву заробітна плата – 6770 грн). 

Податкові надходження до Державного бюджету від промислових 

підприємств м. Києва за січень-вересень 2015 року склали 36,1 млрд грн, що на 

46,8% більше, ніж у січні-вересні 2014 року, в тому числі :  

податок на прибуток – 2,9 млрд грн (збільшення на 31,8%); 

податок на додану вартість – 12,2 млрд грн (збільшення на 32,6%);  

акцизний податок із вироблених в Україні товарів – 18,4 млрд грн 

(збільшення майже втричі). 

Надходження до міського бюджету від промислових підприємств м. Києва 

за січень-вересень 2015 року становили 1270,3 млн грн, що на 45,1%  більше, 

ніж у січні-вересні 2014 року, в тому числі:  

• податок на землю складає 291,1 млн грн (збільшення на 41,0%); 

• податок з доходів фізичних осіб 591,5 млн грн(збільшення на 0,4%); 
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• податок на прибуток складає 295, 8 млн грн  (9 місяців 2014 – 253,4 тис. 

грн). 

За підсумками роботи промисловості м. Києва за 9 місяців 2015 року можна 

відмітити як негативні, так і деякі позитивні тенденції у розвитку промисловості.  

Обсяг промислового виробництва по Києву у січні-серпні 2015 року 

зменшився на 8,3 відсотка, по Україні за січень – серпень 2015 року зниження в 

промисловості становить 18,0 %.  

Збільшення обсягів продукції відбулось у трьох з дев’яти галузей 

промисловості м. Києва, а саме: 

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

інших матеріалів на 17,9 %, 

  виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції на 4,5 %,  

 машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування на 

12,1%.  

        Збільшення обсягів виробництва продукції на машинобудівних 

підприємствах досягнуто вперше за 3 роки. 

Загальний обсяг реалізованої продукції у січні–липні 2015 року за 

основними видами промислової діяльності у відпускних цінах підприємств 

м. Києва  склав  70,3  млрд. грн., що на 23,7 млрд. грн. або на 51 % більше, ніж 

у  відповідному періоді 2014 року. Питома вага обсягу реалізованої продукції у 

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

липень 2015 року становила 8,4 %. Цей показник має тенденцію до зростання. 

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на душу 

населення у січні-липні 2015 року становив 24,6 тис. грн.   

Заробітна плата працюючих у промисловому секторі у липні 2015 року 

становила 6862 грн, що на 33,5 % більше, ніж у липні 2014 року (у липні 

2015 року по м. Києву заробітна плата – 6900 грн).  

Податкові надходження до Державного бюджету від промислових 

підприємств м. Києва за січень–червень 2015 року склали 23,2 млрд. грн, що на 

47,7 % більше, ніж у січні–червні 2014 року, в тому числі:  

Податок на прибуток – 2,4 млрд. грн. 

Податок на додану вартість – 7,7 млрд. грн. 
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Акцизний податок із вироблених в Україні товарів – 11,5 млрд. грн. 

Надходження до міського бюджету від промислових підприємств м. Києва 

за січень-червень 2015 року становили 873,1 млн. грн., що на 43,7%  більше, ніж 

у січні–червні 2014 року, в тому числі:  

• податок на землю складає 175,9 млн. грн.; 

• податок з доходів фізичних осіб 390,9 млн. грн. 

• податок на прибуток складає 245, 6 млн.грн. 

У звітному періоді управлінням промисловості та інноваційної політики 

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва проводилась 

організаційна робота з виконання Програми.  

За 9 місяців поточного року було проведено 4 засідання президії Ради 

директорів підприємств, установ та організацій м. Києва. 

Управлінням промисловості та інноваційної політики Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва 25.06.2015 року проведено 

розширене  засідання Ради директорів  підприємств, установ та організацій 

м. Києва за участю голови Київської міської державної адміністрації Кличка 

В. В., голів районних в місті Києві державних адміністрацій, депутатів 

Київської міської ради, керівників структурних підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 

керівників громадських організацій. Серед заходів, зокрема, проведено 

Виставку продукції промислових підприємств міста Києва та демонстрацію 

фільму: «Промисловість міста Києва 2015». На засіданні проведено 

обговорення Антикризової програми спільних дій влади та бізнесу в контексті 

проблемних питань функціонування промислового комплексу столиці. Крім 

того, розглянуто питання щодо:  

- оптимізації процесу закупівель продукції промислових підприємств  

головними розпорядниками коштів бюджету міста Києва, 

- інвентаризації земельних ділянок промислових підприємств міста Києва, 

- внесення змін до персонального складу Президії ради директорів 

підприємств, установ та організацій м. Києва, 

- Угоди стосовно консолідації зусиль влади та бізнесу щодо розвитку 

внутрішнього ринку міста Києва.   
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У червні 2015 року у Київській міській державній адміністрації було 

проведено засідання Координаційної ради з питань боротьби з порушенням 

прав інтелектуальної власності у місті Києві з метою підвищення ефективності 

боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, дотримання 

суб’єктами господарської діяльності норм законодавства України з питань 

захисту прав інтелектуальної власності. 

У березні поточного року відбувся спільний семінар – презентація 

«Київська ініціатива. Інновації для бізнесу» за участю президії ради директорів 

підприємств, установ та організацій м. Києва, представників Київського 

національного університету технологій та дизайну, структурних підрозділів 

КМДА. За результатами семінару-презентації було підписано протокол намірів 

між Київською міською державною адміністрацією, Київським національним 

університетом технологій та дизайну.   

Взято участь у круглому столі на тему «Сучасний стан та перспективи 

розвитку енергозберігаючих світлодіодних джерел освітлення в Україні». 

 

Протягом звітного періоду здійснювалась реалізація заходів Програми за 

визначеними напрямами.   

Вдосконалення нормативно-правової бази, спрямоване на підвищення 

ефективності роботи промислового комплексу 

Управлінням промисловості та інноваційної політики Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва здійснено роботу зі збору та 

узагальнення матеріалів від районних у місті Києві державних адміністрацій для 

підготовки та подання пропозицій до центральних органів державної влади щодо 

прийняття нових та вдосконалення діючих нормативно-правових актів, 

спрямованих на посилення державної підтримки промислових підприємств та 

формування чіткої та прозорої системи правовідносин у сфері інноваційної 

діяльності. Серед запропонованих пропозицій до центральних органів 

виконавчої влади: 

 - з метою створення на законодавчому рівні преференційних умов для 

вітчизняних підприємств при участі у процедурах закупівель товарів, робіт і 

послуг за державні кошти, в тому числі на потреби оборони, а також відновлення 
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міського замовлення, передбачити преференційну поправку до ціни пропозиції 

вітчизняного виробника у відсотковому розмірі відносно ціни пропозиції, 

-  посилити державну підтримку промислових підприємств через державне 

замовлення (в т. ч. державне оборонне замовлення) шляхом завантаження 

виробничих потужностей промислових підприємств державним замовленням на 

рівні 30%, що слугуватиме важливим засобом кредитування реального сектору 

економіки, 

- забезпечити інвестування в розвиток інноваційного сектору задля 

забезпечення інноваційного розвитку промисловості; 

- передбачити диференціацію ставок оподаткування (зменшення ставок 

оподаткування) для підприємств, що виробляють інноваційну продукцію, 

- запровадити умови режиму пільгового оподаткування процесів 

реструктуризації промислового комплексу,  

- врегулювати питання компенсації пільгових пенсій працівникам 

шкідливого виробництва. 

Для забезпечення можливості промисловим підприємствам м. Києва 

фінансувати нововведення у Києві було розроблено та впроваджено протягом 

кілької років механізм фінансово-кредитної підтримки шляхом часткового 

відшкодування відсотків з міського бюджету за користування кредитами, 

наданими КБ „Хрещатик”.  

Бюджетом м. Києва у 2015 році не передбачено виділення коштів для 

надання фінансово-кредитної підтримки у промисловому секторі та погашення 

заборгованості з компенсації підприємствам за раніше отримані кошти шляхом 

відшкодування відсотків за користування банківським кредитом.  

На сьогодні борг за компенсацію підприємствам за раніше отримані кошти 

шляхом відшкодування відсотків за користування банківським кредитом 

становить 296 тис. грн. 

Управлінням промисловості та інноваційної політики Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва проведено наради з представником 

КБ «Хрещатик» щодо можливості відновлення фінансово-кредитної підтримки 

промисловим підприємствам м. Києва. Одним з шляхів відновлення фінансово-

кредитної підтримки міг би бути механізм рефінансування Національним банком 

України визначених уповноважених банків. 
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Пропозиції щодо ресурсної підтримки промислового комплексу міста 

Києва направлено голові Національного банку України. 

Районні у м. Києві державні адміністрації надали пропозиції щодо 

вдосконалення фінансово-кредитної підтримки промислових підприємств, 

зокрема:  розширення переліку форм кредитування товаровиробників через 

розвиток компенсаційних позик, формування механізму надання пільгових 

інвестиційних кредитів, збільшення обсягів венчурного, експортного 

кредитування і мікрокредитування, підтримки кредитної кооперації та 

фінансового лізингу. Крім того, 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 ними.  

Запропоновано опрацювати питання наявності на промислових 

підприємствах  інноваційних проектів, енергоефективних, енергозберігаючих 

програм для подальшого їх фінансування. 

Пропозиції щодо захисту внутрішнього ринку від імпортованих товарів 

низької якості полягають у наступному: спростити та підвищити прозорість 

механізмів відшкодування ПДВ експортерам, впровадити методи оперативного 

виявлення недобросовісних звернень за відшкодуванням, забезпечити 

спрощений процедурний режим для систематичного експорту продукції 

суб’єктами підприємницької діяльності, визнаними добросовісними платниками 

податків, ініціювати 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. 

Загалом слід відмітити, що реалізація політики імпортозаміщення вимагає 

поліпшення ділового середовища в цілому за рахунок комплексного 

запровадження регуляторних, преференційних, податкових, митних та 

інвестиційних заходів.  В рамках політики імпортозаміщення потребує 

вдосконалення механізм державних закупівель, зокрема: врахування переваг 

імпортозамінюючих товарів при проведенні закупівель; врахування при 
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оголошенні тендерів критеріїв, що відповідають цілям імпортозаміщення. 

Особливу увагу слід звернути на використання імпортозамінюючих товарів у 

будівництві та житлово-комунальному господарстві. 

  Активним учасникам реалізації політики імпортозаміщення необхідно 

надавати наступні преференції: компенсація відсоткових ставок за кредитами 

для суб'єктів господарювання, що реалізують проекти імпортозаміщення; 

забезпечення дольової участі держави у реалізації імпортозаміщення на етапі 

запуску піонерних проектів, забезпечення доступу промислових підприємств до 

довгострокових і порівняно дешевих кредитів через банки, що використовують 

канали співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями і отримують 

кредити під державні гарантії. 

  Заходи в податковій сфері мають передбачати внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо: запровадження пільгового оподаткування 

прибутку, що реінвестується в модернізацію основних фондів; запровадження 

інвестиційних податкових кредитів через відтермінування сплати податку з 

нарахуванням складних відсотків за користування цими коштами за умов їх 

спрямування у проекти з імпортозаміщення. 

  Заходи в митній сфері мають передбачати: запровадження сучасних 

технічних та правових інструментів митного контролю та оцінки митної вартості 

імпортованих товарів; запобігання контрабанді та ввезенню контрафактної 

продукції; застосування антидемпінгових та спеціальних заходів насамперед 

щодо товарів кінцевого виробництва для захисту вітчизняного ринку від 

недобросовісної конкуренції імпортних товарів; реалізація ефективної митно-

тарифної політики з метою захисту вітчизняних виробників товарів відповідно 

до міжнародних договорів, угод і правил СОТ; запровадження пільг для проектів 

з імпортозаміщення щодо сплати ввізного мита на обладнання, яке не 

виробляється в Україні. 

Районні у м. Києві державні адміністрації пропонують як заходи 

преференційного впливу (надання пріоритетів національному виробнику під час 

закупівель за бюджетні кошти, а також за кошти державних підприємств), так і 

обмежувального, а саме: введення кількісних обмежень на ввезення імпортного 

товару за наявності аналогів, що виробляються вітчизняними промисловими 

підприємствами; обмеження щодо цін імпортованих товарів, з метою захисту 
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внутрішнього споживчого ринку від проникнення дешевих іноземних товарів; 

введення квоти та запровадження відповідних обмежень для закупівель 

бюджетними структурами імпортованих товарів. 

 

Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, 

оптимізація їх розміщення та завантаження потужностей 

На виконання заходу з проведення аналізу цінових та технічних 

характеристик імпортованої промислової продукції  Департаментом 

промисловості та розвитку підприємництва проводиться збір інформації від 

промислових підприємств щодо можливостей виробництва  імпортозамінної 

продукції. Зокрема, було підготовлено та направлено запити на 768 промислових 

підприємств м. Києва для формування переліку імпортозамінюючої  продукції, 

отримана інформація узагальнюється.     

Задля сприяння виробництву нової імпортозамінюючої продукції 

Київською Торгово-промисловою палатою підготовлені листи до Київської 

митниці та на підприємства міста з відповідною формою для заповнення. 

У процесі підготовки за участю промислових підприємств каталогу 

експортоорієнтованої продукції Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва проводиться збір інформації для формування каталогу 

експортоорієтовної продукції, районними у м. Києві державними 

адміністраціями надано інформацію щодо виробничих можливостей 

промислових підприємств районів для створення бази даних 

експортоорієнтованої продукції на 2015 рік. 

На виконання заходу щодо сприяння впровадженню енергозберігаючих 

технологій шляхом надання промисловим підприємствам консультативної та 

інформативної підтримки підготовлено перелік енергозберігаючої продукції, яка 

виробляється промисловими підприємствами м.Києва, та розміщено на сайті 

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва. На єдиному веб-

порталі територіальної громади м. Києва розміщено перелік продукції, яку 

київські промислові підприємства можуть виготовляти для потреб міського 

господарства. 

Підготовлені пропозиції до проекту Комплексної цільової програми 

підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної 

інфраструктури  міста Києва на 2016-2020 роки щодо впровадження 
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автоматизованої системи обліку та контролю споживання енергоресурсів 

ДНВП «Електронмаш» на локальному рівні (ЖЕКи).   

З метою визначення рівня ефективності використання земельних ділянок 

промисловими підприємствами міста Києва управлінням  промисловості та 

інноваційної політики Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва, спільно з Президією Ради директорів підприємств, установ та 

організацій м. Києва, Київською міською організацією роботодавців,  за 

підтримки Департаменту земельних ресурсів КМДА проведено інвентаризацію 

земельних ділянок підприємств. Так, Департаментом земельних ресурсів  

здійснено аналіз використання земельних ділянок по 148 підприємствах 

загальною площею понад 1,1 тис. га, що проводився за наступними 

показниками, які є основою нарахування податку на доходи фізичних осіб та 

плати за землю:  

- кількість працюючих працівників; 

- фонд заробітної плати; 

- площа земельних ділянок; 

- загальна сума сплачених податків, в тому числі плати за землю. 

Відповідно до інформації  Департаменту земельних ресурсів щодо 

визначення напрямків подальшого використання вивільнених ділянок, які 

неефективно використовувались промисловими підприємствами міста,  то, 

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. 

Щодо формування портфеля бізнес-пропозицій та надання фінансово-

кредитної підтримки промисловим підприємствам м. Києва, після визначення 

Національним банком України порядку та умов надання фінансово-кредитної 

підтримки спільно з РДА та промисловими підприємствами м. Києва буде 

сформовано перелік проектів, готових до впровадження. 

До чинників, що сприятимуть поліпшенню фінансово-економічного стану 

промислових підприємств, можна віднести: постійний аналіз ринку, вивчення 
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потреб споживачів, а також впровадження новітніх технологій, виготовлення 

високотехнологічної, наукоємної, конкурентноспроможної продукції, яка була 

відвантажена також за межі України. 

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 транспортної інфраструктури були опрацьовані 

пропозиції наукових установ по виконанню науково-технічних робіт в частині 

дорожньо-транспортного комплексу. При формуванні бюджету міста Києва на 

2015 рік Департаментом в бюджетних запитах надавалися пропозиції щодо 

фінансування цих робіт. Також 12.06.2015 подавався додатковий бюджетний 

запит у розмірі 900,0 тис. грн по науковій розробці за темою «Каналізаційні 

люки та дощоприймачі для автошляхів», замовником якої визначено КК 

«Київавтодор».  

На сьогодні бюджетом міста Києва на 2015 рік, затвердженим рішенням 

Київської міської ради від 28.01.2015 № 60/925 із змінами та доповненнями, 

фінансування вказаної наукової розробки не передбачено. До Департаменту 

фінансів подані відповідні бюджетні запити для формування проекту бюджету 

міста Києва на 2016 рік. 

Здійснено підготовчу роботу для проведення «Конкурсу молодих вчених», 

конкурсів «Кращий експортер року» та «Столичний стандарт якості» в рамках 

програми «Київська якість», регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу 

якості продукції (товарів, робіт, послуг) – „100 кращих товарів України” у 2015 

р. Зокрема, до участі в конкурсі «Кращий експортер року» запрошені ПрАТ 

«Фанплит», ДП «Антонов», ЗАТ «Борщагівський ХФЗ», ПАТ «ОТІС», ТОВ 

«Руукі Україна», ПАТ «НВП «Сатурн», ТОВ «СЛ Глобал Сервіс», Інститут 

проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України. У конкурсі 

«Столичний стандарт якості» візьмуть участь понад 45 кращих підприємств 

міста Києва. Визначення переможців та церемонію нагородження заплановано 

провести у IV кварталі 2015 року. 

Популяризація продукції київських виробників відбувалась шляхом участі у 

виставкових заходах як у м. Києві, так і  за кордоном (Німеччина, Франція). 
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Департаментом проведено роботу з організації виставки-презентації 

наукових розробок установ НАН України для медичної галузі. Зазначений захід 

відбувся в рамках проведення VI Міжнародного Медичного Форуму «Інновації у 

медицині – здоров'я нації». Під час формування переліку експонатів виставки 

було зроблено акцент на презентацію наукових розробок установ НАН України, 

готових до впровадження у сфері охорони здоров’я. Презентували свої 

досягнення 23 наукових інститути НАН України.  

22–25 вересня 2015 року більше 30 промислових підприємств та наукових 

установ міста Києва, а саме ДП «Антонов», КПСПБ «АРСЕНАЛ», ДАХК 

«Артем», КБ «Артилерійське озброєння», ДП Завод «Генератор», ДП Завод 410 

Цивільної авіації, ПАТ Завод «Маяк», Завод «КВАЗАР», ДП «Київський 

бронетанковий завод», Завод «Ленінська кузня» та інші, взяли участь у 

ХІІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та Безпека -2015». 

З метою сприяння розвитку фірмової торгівлі, відкриттю магазинів з 

продажу продукції київських підприємств Департамент комунальної власності 

м. Києва висвітлює перелік вільних нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади м. Києва, що можуть бути передані в орендне 

користування, у т. ч. для здійснення підприємницької діяльності, на єдиному 

веб-порталі територіальної громади м. Києва та офіційних веб-сайтах районних у 

місті Києві державних адміністрацій. 

Комунальною науково-дослідною установою «Науково-дослідний інститут 

соціально-економічного розвитку міста» на виконання заходу зі створення та 

експлуатації інформаційної бази даних промислового і наукового комплексу 

м. Києва «Промисловість і наука» розроблено та надано Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва п’ять анотованих звітів про стан 

виконання дослідно-конструкторської роботи. Крім того, в базу даних 

Інформаційної системи внесено інформацію щодо 240 промислових підприємств 

та наукових установ м. Києва. Районним в м. Києві державним адміністраціям 

надано логіни та паролі для подальшої їх передачі промисловим підприємствам і 

науковим організаціям м. Києва для подальшого наповнення та внесення даних 

до Інформаційної системи. Вивчається питання щодо адаптації вищезазначеної 

системи з базою даних «Закупівлі Києва». 
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Департаментом здійснюється медіа-підтримка київських 

товаровиробників через розміщення на єдиному веб-порталі територіальної 

громади м. Києва інформації щодо проведення заходів, в яких можуть брати 

участь столичні товаровиробники, та методичних матеріалів. Крім того, 

керівництво Департаменту бере участь у телепередачах «Економічне коло», 

«Голос столиці». 

Проводилась робота з підвищення інноваційної культури виконавців, 

зокрема в рамках запровадження проекту «Адреси інноваційного успіху» 

проведено презентації діяльності НТУУ «КПІ», Наукового парку «Київська 

політехніка» та Київського національного університету технологій та дизайну 

«Київська ініціатива. Інновації для бізнесу». Проведено семінар «Розвиток 

науково-промислового комплексу міста Києва: реалії та перспективи» для 

працівників управління промисловості та інноваційної політики районних в місті 

Києві державних адміністрацій та відповідальних працівників з питань 

промислової політики структурних підрозділів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

22 вересня 2015 року проведено тематичний короткостроковий семінар 

«Інновації: нові точки економічного зростання». На семінарі були висвітлені 

наступні теми: 

- «Інноваційна діяльність в Україні – стан, проблеми, вдосконалення 

нормативно-правового поля»; 

- «Дорожня карта реформування регуляторного середовища інноваційної 

діяльності в Україні». 

В рамках створення промислового вузла «Київська бізнес-гавань» 

проведено презентацію комерційної концепції проекту компанією-

консультантом «Jones Lang LaSalle», зустріч з представниками компанії «AVEC 

GROUP» та надані необхідні консультації. 

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. Для створення індустріальних парків планується залучити не задіяні у 

виробничому процесі земельні ділянки 8 промислових підприємств м. Києва. 
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З метою підготовки до роботи в умовах вступу до ЄС проведено акцію «Я 

купую справжнє! Я не купую підробок!» в межах просвітницької кампанії «Дні 

боротьби з підробками та піратством в Україні» в протидію піратству та 

продажу контрафактної продукції.  

На виконання заходів Програми витрачено коштів з бюджету м. Києва у 

сумі 43,154 тис. грн, у тому числі 38,154 тис. грн на надання послуг з технічного 

забезпечення заходу з популяризації продукції київських виробників під час 

проведення розширеного засідання Ради директорів підприємств, установ та 

організацій міста Києва за участю керівництва столиці та 5 тис. грн на захід з 

організації та проведення конкурсу «Столичний стандарт якості» в рамках 

програми «Київська якість». 

 

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання 

Проблемні питання, які потребують вирішення: 

1. Зменшення розміру  податку  на землю шляхом зменшення коефіцієнту 

для земель промисловості. 

2. Розробка програм реструктуризації, реорганізації та оптимізації 

промислових підприємств державної форми власності. 
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ПІДПРОГРАМА 3  

КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА  

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ НА 2015–2018 РОКИ  

 

1. Оцінка ефективності виконання 

У звітному періоді Управлінням торгівлі та побуту Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної 

адміністрації здійснювалось організаційне та  нормативно-правове забезпечення 

виконання Програми. Враховані пропозиції при внесенні змін до Закону України 

від 28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (розділ I п.п. 

4.1.144, 14.1.212, розділ II ст. 1 «Прикінцеві положення») щодо віднесення пива 

до алкогольних напоїв з 01.01.2015 та введено ліцензування його роздрібного 

продажу з 01 липня 2015 року. 

Крім того, прийнято за поданням Управління торгівлі та побуту: 

- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 20 лютого 2015 року № 132 «Про результати 

міського конкурсу-огляду суб’єктів господарювання сфери побутового 

обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві у 2014 році»; 

- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 02 квітня 2015 року № 300 «Про 

затвердження Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в 

місті Києві» (далі – Розпорядження № 300); 

- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 14 квітня 2015 року № 365 «Про 

затвердження схеми розміщення об’єктів сезонної дрібнороздрібної 

торговельної мережі в місті Києві»; 

- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)  від 26 травня 2015 року № 507 «Про 

проведення ярмарків у місті Києві»; 
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- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)  від 29 травня 2015 року № 518 «Про 

проведення вернісажу-ярмарку на Пейзажній алеї в місті Києві»; 

- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)  від 04 червня 2015 року № 531 «Про 

проведення благодійної акції «Подаруй дитині свято» в парку «Міський сад» у 

місті Києві» 07 червня 2015 року; 

- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 17 липня 2015 року № 702 «Про внесення 

змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 29.05.2015 № 518 «Про проведення 

вернісажу-ярмарку на Пейзажній алеї в місті Києві»; 

- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 23 липня 2015  року № 731 (далі – 

Розпорядження № 731), яким затверджено схему розміщення засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі на території столиці; 

- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради  (Київської 

міської державної адміністрації) від 03 серпня 2015 року № 756 «Про 

проведення шкільних ярмарків до нового 2015-2016 навчального року» (15-16 

серпня 2015 року на вул. Хрещатик проведено загальноміський шкільний 

ярмарок з продажу товарів шкільного асортименту); 

- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 28 серпня 2015 року № 832 «Про 

проведення тематичного ярмарку «Три спаси» (29-30 серпня 2015 року на вул. 

Хрещатик); 

- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 01 вересня 2015 року № 836 «Про 

проведення тематичного ярмарку «Сьомий Всеукраїнський  ярмарок органічних 

продуктів» на Контрактовій площі»; 

- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 18 вересня 2015 року № 923 «Про 

проведення тематичного ярмарку «Фестини для родини» на вул. Героїв 

Севастополя, 42; 
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- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 24 вересня 2015 року № 949  «Про 

проведення арт-фестивалю з благодійною акцією «Нью-Йорк. Натхненні 

великим яблуком» у парку «Володимирська гірка» (01-05 жовтня 2015 року). 

- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 25.09.2015 № 952 «Про затвердження змін 

до схеми розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в 

місті Києві» (далі – Розпорядження № 952). 

Відповідно до Розпорядження № 300 та Розпорядження № 731 суб’єктами 

господарювання з 11.08.2015 подано 1173 заяви щодо участі у торгах та 

28.08.2015 відбулися електронні торги на право розміщення засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі.  

За результатами торгів по 127 об’єктах з суб’єктами господарювання 

укладено договори на розташування засобів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі за адресами, затвердженими зазначеним вище 

розпорядженням. 

Крім того, Розпорядженням № 952 визначено 73 додаткові адреси місць 

розташування пересувних об’єктів торгівлі. 

24 лютого та 23 березня 2015 року відбулися наради за участю 

представників КП «Київський метрополітен», Головного управління 

Держсанепідслужби                          в м. Києві на залізничному транспорті та 

Громадської організації «Власники малих архітектурних форм (кіосків) в 

метрополітені» з питань внесення змін до асортиментного переліку товарів, 

дозволених для продажу у підземних пішохідних переходах та на станціях 

метрополітену. 

В цілому, у звітному періоді проведено 14 нарад з питань нового порядку 

розміщення об’єктів сезонної торгівлі та засобів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі, нового порядку організації сезонної дрібнороздрібної 

торговельної мережі на території м. Києва у 2015 році, внесення змін до 

асортиментного переліку товарів, дозволених для реалізації суб’єктами 

господарювання, та переліку послуг, що можуть надаватися на станціях 

метрополітену та в підземних пішохідних переходах в м. Києві. 
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Реалізація  Підпрограми 3 здійснювалась за такими основними напрямами: 

- розвиток сфери роздрібної торгівлі та ресторанного господарства; 

- удосконалення  діяльності підприємств ринкової мережі;   

- створення запасів  продовольчих ресурсів; 

- розвиток сфери побутових послуг. 

 

Розвиток сфери роздрібної торгівлі та ресторанного господарства 

На сьогодні в місті функціонують 6408 продовольчих та непродовольчих 

закладів торгівлі, в т.ч. 83 торгово-розважальних центрів, загальною площею 

понад 3,6 млн. кв. м, 3218 загальнодоступних об’єктів харчування на 179,3 тис. 

місць. 

Забезпеченість торговими площами на 1 тисячу мешканців становить                

1213,2  кв. м, що в 1,6 рази більше від діючих нормативів на 2015 рік (736 кв. м);  

в цілому по місту  фактичний показник щодо нормативу забезпеченості місцями  

в мережі ресторанного господарства (місць на 1 тис. осіб населення) становить 

61,0 одиницю, що відповідає встановленому нормативу (61,0). 

Оборот роздрібної торгівлі по м. Києву за січень-вересень 2015 року 

становить 113065,5 млн грн  (включає роздрібний товарооборот підприємств 

(юридичних осіб), які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові 

дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-

підприємцями). 

Столиця лідирує за показником роздрібного товарообороту підприємств на 

одну особу, за січень-вересень 2015 року середньомісячний показник становить 

2712,4 грн. 

У зв’язку з суспільно-політичною ситуацією, яка склалася в країні, в 

поточному році відбувається зниження окремих економічних показників у 

порівняні з аналогічним періодом попереднього року. Проте, щомісячно 

спостерігається збільшення роздрібного товарообороту. 

Задля 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. 
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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 якого визначено  ПАТ «Київхліб», та підписано 

відповідні інвестиційні договори. 

Укладено 4 інвестиційні договори «Про створення об’єктів роздрібної 

торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим 

споживчим попитом у місті Києві» з терміном реалізації 5 років. Відповідно до 

зазначених інвестиційних договорів станом на 30.09.2015 встановлено 137 

об’єктів роздрібної торгівлі, з них 119 – введено в експлуатацію 

ПАТ «Київхліб» відповідно до інвестиційних договорів взяв на себе 

зобов’язання забезпечувати протягом  трьох років продаж хліба та 

хлібобулочних виробів, що користуються найвищим споживчим попитом у місті 

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

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

вагою 0,65 кг – 4,05 грн, батон нарізний (типу «Київський») вагою 0,5 г – 

4,15 грн. 

Відкриття закладів торгівлі та ресторанного господарства, в основному, 

відбувається в тих же приміщеннях, в яких вже функціонували зазначені 

об’єкти, але із зміною назви закладу або суб’єкта господарювання, або із зміною 

спеціалізації закладу торгівлі.  

Так, у 2015 році в місті Києві в таких приміщеннях відкрито 63 

продовольчих магазина та закрито 30, непродовольчих – відкрито 23 та закрито 

11, закладів ресторанного господарства – відкрито 57 та закрито 20.  

Завдяки вжитим Київською міською державною адміністрацією заходам,          

за січень-вересень 2015 року в м. Києві відкрито у нових приміщеннях                        

9 закладів торгівлі з продажу продуктів харчування загальною площею                 

5,1 тис. кв. м та 5 – з продажу непродовольчих товарів загальною площею                 

1,5 тис. кв. м, 6 закладів ресторанного господарства на 156 посадкових місць. 

На виконання рішення Київської міської ради запроваджено новий порядок 

розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, 

завершується розробка схеми їх розміщення.  
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З метою упорядкування сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі 

затверджено схему розміщення її об’єктів на території м. Києва, працювала 

робоча група за участю ГО «Асоціація мобільних кав’ярень», проводились 

робочі зустрічі із суб’єктами господарювання та фізичними особами-

підприємцями із надання роз’яснень стосовно введення нового порядку 

розміщення сезонних об’єктів торгівлі. Відповідно до нового порядку 

розміщення вказаних об’єктів здійснюється у розрізі форматних зон та з 

впровадженням єдиних архетипів сезонних об’єктів торгівлі.  

Вперше за всі роки організації сезонної торгівлі проводяться відкриті торги, 

на яких суб’єкти господарювання на конкурсних засадах отримують право 

розміщення об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі з продажу 

безалкогольних напоїв (крім пива), морозива, овочів, фруктів, баштанних 

культур на території столиці за адресами, які визначено та затверджено 

відповідно до зазначеної схеми. 

Нова процедура надає підприємцям змогу прозоро, чесно та на рівних 

умовах брати участь у торгах, розміщувати сезонні об’єкти торгівлі на законних 

підставах, сплачуючи кошти до бюджету та створюючи нові робочі місця.  

За звітній період до КП «Міський магазин», яке підпорядковано 

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, подано 1031 заяву від 

суб’єктів господарювання щодо участі в торгах на розміщення сезонних об’єктів 

торгівлі з продажу безалкогольних напоїв, морозива, овочів і фруктів та 61 заяву 

щодо розміщення сезонних об’єктів торгівлі з продажу баштанних культур.  

За звітний період КП «Міський магазин» із суб’єктами господарювання 

укладено 467 договорів про сплату пайової участі в утриманні об’єктів 

благоустрою щодо розміщення сезонних об’єктів сезонної дрібнороздрібної 

торговельної мережі з продажу безалкогольних напоїв, морозива, овочів та 

фруктів і 50 договорів – з продажу баштанних культур. 

У звітному періоді опрацьовано 1048 заяв щодо розміщення майданчиків 

для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства.  

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», 
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ПрАТ «Фуршет» та одна непродовольча мережа супермаркетів побутової 

техніки ТОВ «Фокстрот».   

Зазначені підприємства мають в м. Києві розгалужену мережу гіпер- та 

супермаркетів, в яких здійснюється продаж широкого асортименту 

продовольчих та непродовольчих товарів. 

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 

господарюванням не компенсуються з міського бюджету.  

З метою розширення кола учасників проекту «Картка киянина» 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва направлено листи-

звернення суб’єктам господарювання, які проваджують торговельну діяльність, а 

також до закладів ресторанного господарства, швидкого харчування та 

підприємств побутового обслуговування населення. Отримано попередню згоду 

від 27 суб’єктів господарювання міста Києва, включаючи такі мережеві заклади, 

як «ІНТЕРТОП» та всі брендові магазини, що входять до мережі (ECCO, 

CLARCS, SKECHERS, GEOX, PLATO), ресторан «Євразія», гіпермаркет «ТАМ-

ТАМ» ТОВ «Континіум-Трейд», ТОВ «Ліга-Меблі» торговельна марка «Ліга 

Нова» та інші.  

Департаментом надіслано також суб’єктам господарювання для 

ознайомлення та подальшої роботи алгоритм підключення торговельних мереж 

до міського процесингу і подальшої обробки транзакцій торговця у міському 

процесингу, який розроблено та надано ТОВ «Універсальні інформаційні 

технології». Розглядаються питання щодо залучення до проекту підприємств 

торгівлі малого формату, які безпосередньо розташовані поряд із житловими 

будинками, що дуже зручно для громадян похилого віку та з обмеженими 

фізичними можливостями. За попередніми даними отримано згоду від 22 

суб’єктів господарювання. 

На вул. Ревуцького 04 квітня 2015 року проведено загальноміський 

спеціалізований ярмарок для садівників та городників, на якому функціонувало 

близько 200 торговельних точок, крім того, з метою забезпечення мешканців 

міста Києва медом та продуктами бджільництва в парку «Перемога» з 14 до 23 
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серпня 2015 року проведено тематичний ярмарок «Медовий спас», 15-16 

серпня 2015 року на вул. Хрещатик  проведено загальноміський шкільний 

ярмарок з продажу товарів шкільного асортименту, до участі в якому запрошено 

видавництва, підприємства легкої промисловості та фізичних осіб-підприємців з 

усіх регіонів України.  

Загалом в ярмарку взяли участь 89 безпосередніх виробників та 

дистриб’ютерів, що виготовляють та здійснюють продаж товарів шкільного 

асортименту з різних регіонів України.  

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва під час 

проведення загальнодержавних та загальноміських заходів, виставок, ярмарків, 

фестивалів проводиться робота щодо забезпечення торговельного 

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

господарювання щодо їх участі у проведенні зазначених заходів з метою 

просування та реалізації товарів власного виробництва за цінами виробника. 

На виконання заходу із створення та підтримки сайту «Київ-торговий» та 

його інтегрування з єдиним веб-порталом територіальної громади міста Києва 

розпочато прийом пропозицій на розробку та підтримку сайту від потенційних 

учасників аукціону з 29.09.2015, завершення прийому пропозицій – до 

05.10.2015. 

 

Удосконалення  діяльності підприємств ринкової мережі  

У столиці функціонують 96 ринкових підприємств, з яких 69 – 

продовольчих та змішаних (за спеціалізацією), 27 – непродовольчих. 

Загальна кількість влаштованих торговельних місць на ринках міста (за 

оперативними даними) становить понад 41 тис. одиниць (в т.ч. 11,4 тис. одиниць 

– для продажу сільськогосподарської продукції та інших продовольчих товарів), 

з яких 3 тис. од. є вільними. 

Здійснено заходи щодо залучення підприємств ринкової мережі до 

соціальних проектів: за дорученням Київської міської влади на продовольчих 

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

продажу громадянами плодоовочевої продукції, вирощеної на власних 

присадибних ділянках. Ринки, які належать до комунальної власності, взяли 

участь  у тематичному ярмарку «Три Спаси» на вул. Хрещатик. 
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На територіях ринків облаштовано спеціалізовані криті та відкриті 

торговельні місця для продажу сільськогосподарської продукції, які 

першочергово надаються безпосереднім товаровиробникам з Київської області 

та інших регіонів України.  

 Адміністраціями ринків виконуються роботи із забезпечення належного 

санітарно-технічного стану підприємств ринкової мережі та функціонування 

відповідно до вимог санітарного та ветеринарного законодавства. За 

зверненнями громадян щодо фактів порушення правил торгівлі здійснено 

близько 130 обстежень на ринках  з метою розгляду звернень та вжиття заходів 

щодо усунення суб’єктами господарювання виявлених порушень. 

Розроблено проект нової редакції Правил торгівлі на ринках у м. Києві та 

проект рішення Київської міської ради «Про правила торгівлі на ринках у місті 

Києві», що забезпечить приведення цих правил у відповідність до вимог чинного 

законодавства (у вересні поточного року розміщено на офіційному веб-сайті 

Київської міської державної адміністрації). 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва надається 

консультативна допомога керівникам ринкових підприємств з питань 

землевідведення, надано понад 60 консультацій щодо організації та 

функціонування ринків.  

Продовжується реконструкція трьох ринків у Голосіївському, 

Дніпровському та Святошинському  районах. 

 

Створення запасів  продовольчих ресурсів 

Уповноваженим оператором із закупівлі продовольчого зерна в місті Києві 

визначено ТОВ «Столичний млин», яким на сьогодні здійснюється закупівля, 

збереження та переробка зерна на борошно. 

Для потреб м. Києва впродовж січня-вересня 2015 року ТОВ «Столичний 

млин» закуплено 102,1 тис. т продовольчого зерна (в т. ч. пшениці – 85,5 тис. т, 

жита – 1,6 тис. т), вироблено 78,4 тис. т борошна (за оперативними даними). 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 26.05.2015 № 507 «Про 

проведення ярмарків у місті Києві» в січні-вересні 2015 року 357 

сільськогосподарських ярмарків, на яких реалізовано 49,2 тис. т різної 
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сільськогосподарської продукції та інших продовольчих товарів, в т.ч. 

плодоовочевої продукції – 22,5 тис. т, м’яса свіжого та м’ясопродуктів – 6,4 тис. 

т, риби та рибопродуктів – 1,4 тис. т, інших продовольчих товарів – 19,0 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.  

 

Розвиток сфери побутових послуг 

За даними районних в місті Києві державних адміністрацій, на сьогодні в 

місті надають свої послуги 5631 об’єкт побутового обслуговування, у сфері 

побуту працюють понад 34 тис. осіб. 

За січень-вересень 2015 року розпочали роботу 122 нових об’єкти побуту. 

З квітня до вересня поточного року, відповідно до затвердженого графіку,  

фахівцями Департаменту промисловості та розвитку підприємництва проведено 

моніторинг 250 об’єктів побуту у 10 районах міста з метою надання їм 

консультативної допомоги та впорядкування дислокації підприємств. 

Під час моніторингу увагу керівників підприємств було 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 на адреси районних в місті Києві державних 

адміністрацій направлено інформаційні довідки щодо аналізу проблемних 

питань  розвитку сфери побуту, необхідних заходів з покращення  їх 

функціонування. 

 Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) «Про результати міського конкурсу-

огляду суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування на 

присвоєння звання зразкового у м. Києві у 2014 році», 30 об’єктам побуту було 

присвоєно звання «зразкового», а 02.09.2015 відбулось нагородження 

переможців. 



 53 

Для визначення кращих підприємств побуту за результатами роботи                      

у поточному році 14.09.2015 затверджено план заходів з проведення районних та 

міського конкурсу-огляду суб’єктів господарювання сфери побутового 

обслуговування на присвоєння звання зразкового об’єкту у м. Києві. Відповідно 

до цього плану та за підсумками  районних конкурсів-оглядів (до 01.12.2015) 

кращі суб’єкти господарювання сфери послуг будуть рекомендовані до участі в 

міському конкурсі-огляді. 

З метою реалізації творчої ініціативи молоді та підвищення професійного 

рівня  працівників  сфери  побутового  обслуговування забезпечено участь 

майстрів перукарського мистецтва у ХІІІ міжнародному фестивалі 

перукарського мистецтва,  моди   і  дизайну  «Кришталевий Янгол», який 

відбувся у м. Києві 23-25.04.2015. 

Спільно з ТОВ «Будинок побуту «Столичний», у рамках Ukrainian fashion 

week, проведено захід з показу колекції  дизайнера O. Тімкової-Ляховської 

«Українське відродження».  

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва спільно з 

Всеукраїнською громадською організацією «Спілка перукарів України» з 17 до 

19 вересня 2015 року проведено Чемпіонат перукарського мистецтва «Кубок 

Києва», в якому взяли участь понад 600 молодих фахівців сфери послуг та понад 

50 навчальних закладів.  

На виконання заходів Програми за звітний період витрачено коштів 

інвесторів 39000 тис. грн на розширення мережі спеціалізованих хлібних 

закладів торгівлі, розміщених у нестаціонарних приміщеннях, та 210790,0 тис. 

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

створення запасів продовольчого зерна для потреб хлібопекарних підприємств м. 

Києва. Крім того, на організацію та проведення міських і районних конкурсів-

оглядів суб’єктів господарювання сфери побутових послуг на присвоєння звання 

«Зразкового» у місті Києві витрачено 14 тис. грн інших залучених коштів. 

  

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 
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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 торгівлі алкогольними напоями. 

 

 

 


