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1.Оцінка ефективності виконання Комплексної програми 

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 

Кількість новостворених суб’єктів господарювання у І кварталі 2016 року 

збільшилась порівняно з відповідним періодом попереднього року на 31,8 % та 

становила майже 10 тис, в тому числі кількість юридичних осіб зменшилась на 

0,4 % та  становила 4,6 тис.,  кількість фізичних осіб-підприємців збільшилась в 

1,8 рази  та  становила 5,4 тис. осіб. 

Ліквідовано 2,9 тис. суб’єктів господарювання, що на 34,6 % менше, ніж у 

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

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

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

платники податків, станом на 01.04.2016 становила 545,9 тис., що на 10,4 % 

більше порівняно із станом на 01.04.2015. В тому числі  кількість юридичних 

осіб становила 227,6 тис., що на 5,1 % більше, кількість фізичних осіб-

підприємців – 318,3 тис. осіб, що більше на 14,5 %. 

Загальна кількість суб’єктів підприємництва, що фактично сплачували 

податки, збільшилась на 2,7 %  та становила  285,9 тис., в тому числі  кількість 

юридичних осіб зменшилась на 10,2 % та становила 72,5 тис., кількість фізичних 

осіб-підприємців зросла на 7,9 %  та становила 213,4 тис. осіб. 

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

результатами І кварталу 2016 року порівняно з відповідним періодом попереднього 

року збільшились: до Зведеного бюджету надійшло 47,8 млрд грн, що на 35,7 % 

більше, до бюджету міста Києва – 4,3 млрд грн, що більше на 36,8 %.  

Протягом І кварталу 2016 року:  

до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 

2016 рік внесено 3 зміни, відповідно до яких його доповнено 6 проектами 

регуляторних актів; 
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на єдиному веб-порталі територіальної громади  міста Києва оприлюднено 

35 проектів регуляторних актів Київської міської державної адміністрації та 

Київської міської ради; 

підготовлено та оприлюднено 8 звітів про проведення відстежень 

результативності регуляторних актів, з них: 5 періодичних та 3 базових; 

підготовлено, затверджено та оприлюднено Реєстр діючих регуляторних 

актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) станом на 01.02.2016; 

проведено експертизу 2 проектів рішень Київської міської ради та 

надано роз’яснення щодо ознак регуляторності 5 проектів рішень Київської 

міської ради та 4 проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації). 

Київською міською державною адміністрацією проведено 16 «гарячих ліній» 

«Київ – підприємцям» та Головним управлінням Державної фіскальної служби у 

м. Києві – 55 телефонних «гарячих ліній» для підприємців.  

Проведено засідання Координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва на якому, зокрема,  обговорювались питання відновлення 

програми фінансово-кредитної підтримки суб’єктів господарювання в місті 

Києві та щодо впровадження пілотного проекту створення он-лайн служби для 

підприємців з можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів та 

ліцензій для відкриття різних видів бізнесу. 

Протягом І кварталу 2016 року всього надано 93,4 тис. адміністративних 

послуг та майже 6,6 тис. консультацій, в т.ч. у міському Центрі –  11,1 тис. 

послуг та 69 консультацій. 

Проведено 4 засідання тимчасової робочої групи з розробки прозорого 

механізму надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам господарювання 

м. Києва, а також засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 

торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, щодо впровадження 

прозорого механізму відновлення програми фінансово-кредитної підтримки 

суб’єктів господарювання в м. Києві. 

Протягом І кварталу 2016 року надано в оренду та продовжено договори 

оренди нежитлових приміщень комунальної власності міста 14 суб'єктам 
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підприємництва на загальну площу 6 597,5 кв. м, у власність передано 

2 823,5 кв. м  нежитлових приміщень комунальної власності м. Києва. 

Протягом 2015 року загальна сума коштів за укладеними договорами для 

закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів становила 

майже 4,9 млрд грн. 

Проведено Конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді   

м. Києва, за результатами якого визначено 6 переможців. 

Київським молодіжним центром праці проведено щотижневі тренінги та 

майстер-класи за участю понад 600 осіб.   

Забезпечується діяльність районних інформаційно-консультативних 

центрів, які функціонують як структурні підрозділи КП «Київський міський 

бізнес-центр» у всіх 10 районах міста. Для підтримки розвитку та диверсифікації 

діяльності КП КМБЦ станом на 01.04.2016 передано в оренду 168,5 кв. м площ 

комунальної власності територіальної громади м. Києва.  

Проведено засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 

торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, на якому розглядалась 

концепція реалізації проекту «Бізнес-інкубатор КМБЦ» на базі комунального 

підприємства  «Київський міський бізнес-центр». 

Центром по наданню послуг суб’єктам підприємництва протягом І кварталу 

2016 року укладено 40 договорів з суб’єктами підприємництва на надання 

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

консультацій.   

У столиці діє розгалужена мережа об’єктів інфраструктури підтримки 

підприємництва. Всього станом на 01.04.2016 за даними Головного управління 

статистики у м. Києві та Аудиторської палати України налічувалось 4408 

об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, в т.ч.: 102 бізнес-центри, 12 

бізнес-інкубаторів, 27 технопарків, 281 лізингова компанія, 197 кредитних 

спілок, 56 фондів підтримки підприємництва, 1208 інвестиційних фондів і 

компаній, 325 інноваційних фондів і компаній, 536 інформаційно-

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

817 страхових організацій, 457 аудиторських фірм. 

Загальна кількість об’єктів інфраструктури зменшилась порівняно з 

відповідним періодом попереднього року на 238 одиниць. 
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Протягом І кварталу 2016 року проходили навчання з підвищення 

конкурентоспроможності безробітних 174 особи, закінчили навчання 172 особи, 

141 безробітний зареєструвався як суб’єкт підприємництва; проведено 63 

семінари за участю 626 осіб. 

Протягом І кварталу 2016 року надано одноразову виплату допомоги по 

безробіттю для організації підприємницької діяльності 174 безробітним на суму 

3359,2 тис. грн, що у 2,3 рази менше порівняно з відповідним періодом 

попереднього року.  

Навчання за професіями перукаря, манікюрниці, кондитера, візажиста, 

закрійника, кухаря, кравця тощо у звітному періоді проходили 344 особи, 

закінчили навчання – 215 осіб. 

В рамках проекту «Працевлаштування: поради, консультації, допомога» 

для жінок проведено 4 інформаційно-профорієнтаційні зустрічі за участі 53 осіб.  

В рамках реалізації  заходів з підвищення соціальної відповідальності 

підприємців у відповідності до домовленостей, досягнутих між виконавчим 

органом Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації) та 

компанією «АТЕМ-ГРУП», здійснюється координація робіт між Печерським КП 

ШЕУ та компанією «АТЕМ-ГРУП» щодо реконструкції підземного переходу 

біля станції метро «Кловська» за рахунок коштів компанії «АТЕМ-ГРУП». 

Для розвитку міжрегіонального та міжнародного співробітництва протягом 

І кварталу 2016 року проведено 23 спеціалізовані виставки, переважно 

міжнародні, організованих ТОВ «Київський міжнародний контрактовий 

ярмарок», за участю 1510 суб’єктів господарювання. 

Розпочато створення  в Києві найбільшого в Україні Центру інновацій та 

підприємництва iHub, який буде розташований за адресою Хрещатик, 10. 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва підготовлено 

інформаційно-аналітичний збірник «Аналіз  світового досвіду та перспективи 

розвитку інноваційної інфраструктури в місті Києві». 

Сприяння 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 
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виробництва машинобудівної продукції, збільшення розмірів заробітної плати 

на промислових підприємствах м. Києва.  

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

тому числі 34 державної форми власності та 3 комунальної, які звітують за 

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

У січні–лютому 2016 року спостерігається приріст обсягів промислового 

виробництва на 0,3 % (по Україні за січень – лютий 2016 року зростання обсягів 

промислового виробництва в промисловості становить 2,9 %). Слід зазначити, 

що у січні–лютому 2016 року по індексу промислової продукції серед 25 регіонів 

України м. Київ  займає  14 місце.  

Збільшення обсягів виробництва продукції відбулось у чотирьох  з дев’яти 

галузей промисловості м. Києва, а саме: 

металургійне виробництво на 16,1 %; 

виробництво виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність на 4,3 %; 

машинобудування на  2,8 %; 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на  0,2 %. 

Зниження обсягів промислового виробництва відбулося у таких галузях: 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції на 57,3 % ;  

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри на 38,8 %; 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів на 7,9 %;   

виробництво гумових і пластмасових виробів на 7,1 % ; 

виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних 

препаратів на 3,9 %. 

Загальний обсяг реалізованої продукції у січні–лютому  2016 року за 

основними видами промислової діяльності у відпускних цінах підприємств 

м. Києва  склав  23,6 млрд грн, що на 5,9  млрд грн або на 25,0 % більше, ніж у  

відповідному періоді 2015 року. Питома вага обсягу реалізованої продукції у 

м. Києві в загальному обсязі реалізованої продукції по Україні за січень 2016 

року становила 9,7 % (3 місце серед регіонів України). 

 В промисловому секторі економіки міста у лютому  2016 року було 

зайнято 121,5 тис. працюючих, що на 8,1 тис. осіб менше, ніж у лютому 
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2015 року. Заробітна плата штатних працівників у лютому 2016 року у 

промисловості м. Києва становила 7649 грн. 

Податкові надходження до Державного бюджету від промислових 

підприємств м. Києва за січень–грудень 2015 року склали 50,1 млрд грн, що на 

31,9%  або 16 млрд грн більше, ніж у січні–грудні 2014 року в тому числі:  

податок на прибуток – 3,5 млрд грн (збільшення на 2,9 %, або на 0,1 млрд 

грн більше); 

податок на додану вартість – 17,4 млрд грн (збільшення на 31,6 %, або на 

5,5 млрд. грн);  

акцизний податок із вироблених в Україні товарів – 25,3 млрд грн 

(збільшення на 48,2 %, або на 13,6 млрд грн більше). 

Надходження до міського бюджету від промислових підприємств м. Києва 

за січень-грудень 2015 року становили 1735,4 млн грн, що на 28,1 %, або на 

487,1 млн грн  більше, ніж у січні–грудні 2014 року, в тому числі:  

• податок на землю складає 407,9 млн грн (збільшення на 30,0%, або на 

122,4 млн грн); 

• податок з доходів фізичних осіб 837,6 млн грн (зменшення на 6%, або на 

51,27 млн грн  менше, ніж у 2014 році,  через зміни у розмежуванні між 

бюджетами цього податку: 60% – держбюджет, 40% – місцевий бюджет (було 

50 %/50 %).  

• податок на прибуток складає 368, 2 млн грн (на 367,5 млн грн більше, ніж 

у 2014 році).   

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва укладено Угоду 

про розширення співробітництва з підприємствами міста Києва у рамках 

виконання державного оборонного замовлення та програм соціального і 

економічного розвитку міста Києва між Державним концерном 

«Укроборонпром» та Київською міською державною адміністрацією. В рамках 

виконання цієї Угоди у 1 кварталі поточного року налагоджена ініціативна 

кооперація виробничих потужностей 15 промислових підприємств міста з 

підприємствами Державного концерну «Укроборонпром». 

Для підготовки за участю промислових підприємств каталогу 

експортоорієнтованої продукції та його щорічної актуалізації Департаментом 



 7 

промисловості та розвитку підприємництва проведено  збір інформації для 

формування каталогу експортоорієнтованої продукції. 

Для сприяння впровадженню енергозберігаючих технологій Департаментом 

промисловості та розвитку підприємництва підготовлено перелік 

енергозберігаючої продукції, яка виробляється промисловими підприємствами 

м.Києва,  який розміщений на офіційному веб-порталі Київської міської 

державної адміністрації. 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва підготовлені 

пропозиції до проекту Комплексної цільової програми підвищення 

енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури  міста 

Києва на 2016-2020 роки щодо впровадження автоматизованої системи обліку та 

контролю споживання енергоресурсів, розробленою ДНВП «Електронмаш» на 

локальному рівні. 

Розроблена КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного 

розвитку міста» на замовлення Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва Інформаційна система «Промисловість і наука» 

(http://ispn.kievcity.gov.ua) у 2015 році введена в експлуатацію.  Метою проекту є  

автоматизація процесів створення, зберігання та актуалізації відомостей щодо 

діяльності промислових підприємств та наукових установ м. Києва, зокрема, 

щодо виробничо-господарської, наукової та інноваційної діяльності 

промислових підприємств та наукових організацій міста, виробництва основних 

видів промислової продукції, інноваційних та інвестиційних проектів 

підприємств та організацій, а також пропозиції щодо розвитку міського 

кооперування, налагодження економічних та виробничих взаємовідносин між 

промисловими підприємствами міста. За оперативними даними станом на 

01.05.2015 до  бази даних інформаційної системи промислового і наукового 

комплексу м. Києва «Промисловість і наука» внесено інформацію про більше 

ніж 900  промислових підприємств та 300 наукових установ м. Києва. 

З метою створення індустріальних парків у місті Києві розпочато роботу з 

визначення відповідних земельних ділянок у м. Києві. Планується залучити не 

задіяні у виробничому процесі земельні ділянки промислових підприємств 

м. Києва, а саме: ЗАТ «АТЕК», ВАТ «Київський завод «РАДАР», ПАТ 

«Науково-виробниче підприємство «Більшовик», ВАТ «Київський радіозавод», 

http://ispn.kievcity.gov.ua/
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Державне підприємство «Радіовимірювач», Державного підприємства «Завод 

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

«НДІ «Оріон». 

За результатами моніторингу отримання промисловими підприємствами 

міста сертифікатів  якості та відповідності вимогам стандартів ЄС встановлено, 

що значна кількість провідних столичних промислових підприємств атестовані 

не лише за міжнародними стандартами серії ISO 9001 (стандарту управління 

якістю), а також ISO 14001 (захисту навколишнього середовища) та OHSAS 

18001 (система управління гігієною та безпекою праці), FSС «Сертифікація 

ланцюжків постачань продукції», ISO 22000 (включаючи систему НАССР) 

безпеки  харчових продуктів та IFS Food – стандарт на проведення перевірок 

якості та безпечності харчової продукції.  

Розвиток споживчого ринку 

На сьогодні в місті функціонують 6421 продовольчих та непродовольчих 

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

понад 3,6 млн кв. м, 3222 загальнодоступних об’єктів харчування на 179,3 тис. 

місць. 

У І кварталі 2016 року в місті Києві відкрито 17 продовольчих магазинів, 11 

закладів з продажу непродовольчих товарів та 12 закладів ресторанного 

господарства, в т. ч. у нових приміщеннях 4 заклади торгівлі з продажу 

продуктів харчування та 6 – з продажу непродовольчих товарів, 4 заклади 

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», 

ПрАТ «Фуршет» та непродовольча мережа супермаркетів побутової техніки 

ТОВ «Фокстрот».   

Відповідно до укладених договорів між виконавчим органом Київської 

міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та суб’єктами 

господарювання знижки за карткою киянина надаються від 3 до 7 відсотків. 

Витрати, пов’язані з наданням знижок утримувачам картки киянина, суб’єктам 

господарювання з міського бюджету не компенсуються.  
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На сьогодні опрацьовується питання щодо розширення кола учасників 

проекту «Картка киянина».  

Підписано угоду з ПАТ «Київхліб», відповідно до якої в об’єктах 

дрібнороздрібної торговельної мережі ПАТ «Київхліб» (тимчасових спорудах) 

планується надання знижки за карткою киянина від 2 до 10 відсотків. 

З 01.03 до 18.03.2016 КП «Міський магазин» забезпечено прийом заяв від 

суб’єктів господарювання у встановленому порядку та з 15.03.2016 до 24.03.2016 

проведено перший тур торгів на отримання права щодо розміщення об’єктів 

сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі на території м. Києва. 

Станом на 31.03.2016 проведено 8 торгів стосовно розміщення сезонних 

об’єктів торгівлі в м. Києві та за їх результатами визначено переможців за 

230 лотами (адресами). 

З метою безперебійного забезпечення споживчого попиту населення 

столиці хлібом та хлібобулочною продукцією за помірними цінами 

здійснюються заходи із створення об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та 

хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у 

м. Києві. 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 

«Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних 

конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 

та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-

транспортної інфраструктури міста Києва» 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». 

На виконання заходу з розширення мережі спеціалізованих хлібних 

закладів торгівлі, розміщених у нестаціонарних приміщеннях  Департаментом 

економіки та інвестицій, Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва та ПАТ «Київхліб» укладено чотири інвестиційні договори 

«Про створення об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними 

виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві», 

відповідно до яких станом на 31.03.2016 розміщено 145 об’єктів роздрібної 

торгівлі, з них 8 – у І кварталі 2016 року. 
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Відповідно до інвестиційних договорів ПАТ «Київхліб»  взяло на себе 

зобов’язання забезпечувати протягом трьох років продаж хліба та хлібобулочних 

виробів, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві, за 

цінами: хліб житньо-пшеничний подовий (типу «Український») вагою  0,95 кг – 

5,25 грн, хліб пшеничний І ґатунку (овальний) (типу «Пшеничний») вагою 

0,65 кг – 4,05 грн, батон нарізний (типу «Київський») вагою 0,5 г – 4,15 грн. 

На виконання вказаного заходу Програми за звітний період витрачено 

коштів інвесторів 3400 тис. грн на розширення мережі спеціалізованих хлібних 

закладів торгівлі, розміщених у нестаціонарних приміщеннях.  

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

заходи щодо вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та 

непродовольчих товарів» ТОВ «Регіна» продовжується реконструкція 

підприємства на вул. Булаховського, 5 у Святошинському районі. ТОВ 

«Теремки-2» здійснюється будівництво малого ринкового комплексу на вул. 

Лятошинського, 14 у Голосіївському районі, ТОВ БП СП «Колосок» - 

модернізація торговельних місць на просп. Московському, 16 в Оболонському 

районі. 

На територіях продовольчих та змішаних (за спеціалізацією) ринків 

облаштовано 10,3 тисяч торговельних місць для продажу сільськогосподарської 

продукції та продовольчих товарів промислового виробництва, з яких 2,9 тис. 

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

надаються безпосереднім товаровиробникам з Київської області та інших 

регіонів України. 

Протягом І кварталу 2016 року забезпечено сприяння у збереженні 

адміністраціями продовольчих та змішаних ринків близько 2 тис. облаштованих 

«соціальних» торговельних місць (всього ринкових підприємств – 96, з яких                                    

69 (72%) – продовольчих та змішаних, 27 – непродовольчих; загальна кількість 

торговельних місць – 40,6 тис. одиниць). 

Уповноваженим оператором із закупівлі продовольчого зерна в місті Києві 

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

збереження та переробка зерна на борошно. 
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Для потреб м. Києва впродовж І кварталу 2016 року ТОВ «Столичний 

млин» закуплено 8,6 тис. т продовольчого зерна (в т. ч. пшениці – 2,3 тис. т, 

жита –  6,3 тис. т). 

На виконання заходів Програми за звітний період витрачено 29333 тис. грн 

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

створення запасів продовольчого зерна для потреб хлібопекарних підприємств м. 

Києва.  

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

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

проведення ярмарків у місті Києві» у І кварталі 2016 року проведено 

449 сільськогосподарських ярмарків, на яких реалізовано 28,8 тис. т різної 

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

плодоовочевої продукції – 13,6 тис. т, м’яса свіжого та м’ясопродуктів – 3,9 тис. 

т, риби та рибопродуктів – 1,5 тис. т, інших продовольчих товарів – 9,8 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. 

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

місті надає свої послуги 5666 об’єктів побутового обслуговування, у сфері 

побуту працює понад 34 тис. осіб. 

Фахівцями управління вивчається потреба діючих підприємств побутового 

обслуговування у кадрах за різними спеціальностями. 

Так, за сприяння управління, вище професійне училище швейного та 

перукарського мистецтва (вул. Єреванська, 12-а) співпрацює з підприємствами 

сфери побуту, Київським  міським та обласним центрами зайнятості щодо 

підготовки робітничих кадрів; склало Угоди щодо  проходження виробничого 

навчання та практики більш ніж як зі 100 підприємствами. 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 

міської ради інформує про те, що професійна підготовка фахівців для сфери 

обслуговування здійснюється у 9 професійно-технічних навчальних закладах, що 

становить 36 % від загальної кількості ПТНЗ. 
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Між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами, 

установами, організаціями сфери обслуговування різної форми власності на 

сьогоднішній день укладено 542 договори для проходження виробничого 

навчання і виробничої практики з 503 підприємствами із послідуючим 

працевлаштуванням випускників (ТОВ «Казкові мандри», ФОП «Поїхали з 

нами», ВАТ швейна фабрика «Воронін ТОВ «Профіс», ТОВ «Аркадія», салон 

краси «Пані Цирюльня», Перукарня «Стрижка 30» та інші). Працевлаштування 

випускників є основним показником успішної співпраці професійно-технічних 

навчальних закладів з підприємствами, що складає 98% від загальної кількості 

направлених випускників. 

 

2.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання 

Комплексної програми 

Завдання та  заходи  Комплексної програми виконані не в повній мірі через 

складне соціально-економічне становище, недостатню активність громадських 

об’єднань підприємців щодо участі у реалізації Програми, слабкість взаємодії 

бізнесу і влади, недостатність фінансового забезпечення.  

Зокрема, з 2863 тис. грн, запланованих на реалізацію Комплексної 

програми  на  2016 рік (рішення Київської міської ради від 16.04.2015  № 1274) у 

бюджеті  м. Києва  на  реалізацію заходів Комплексної програми заплановано 

500 тис.грн (рішення Київської міської ради від22.12.2015 № 61/61)  із  них  з 

бюджету м. Києва, у І кварталі 2016 року кошти на виконання заходів 

Комплексної програми не виділялись. 

Розвиток малого та середнього підприємництва потребує кардинального 

поліпшення бізнес-клімату, основними напрямками якого є: 

 проведення дерегуляції як на державному, так і місцевому рівні. 

Для активізації дерегуляційних процесів необхідно внести зміни до таких 

законодавчих актів: 

Податкового кодексу України щодо реального скорочення кількості 

податків та зборів; спрощення адміністрування податків, обліку та звітності 

платників податків; заборони внесення змін до Податкового кодексу щодо 

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

запровадження персональної відповідальності посадових осіб фіскальної служби 

за нанесення збитків суб’єктам господарювання своїми неправомірними діями; 
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Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності» щодо скорочення переліку документів дозвільного 

характеру; 

 подолання корупції у відносинах між суб’єктами господарювання та 

публічними органами влади шляхом встановлення санкцій за корупційні 

правопорушення та дієвих механізмів притягнення до відповідальності, що 

нівелюють мотивацію до корупції; 

 оптимізація податкової системи шляхом спрощення адміністрування 

податків та зборів; створення прозорої та справедливої системи податкових 

преференцій та стимулів; забезпечення стабільності податкової системи; 

 розширення доступу до кредитних та інших фінансових ресурсів шляхом 

створення передумов для ефективної діяльності спеціалізованих державних та 

комунальних фінансових установ; запровадження прозорих конкурсних 

механізмів надання фінансової підтримки; законодавчого обмеження 

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

також відсоткових ставок; 

 створення ефективної  інституційної бази для підтримки розвитку 

підприємництва шляхом підвищення статусу та посилення ролі дорадчих органів 

підприємців при органах виконавчої влади та органах місцевого 

самоврядування; 

 формування дієвої системи державної підтримки розвитку малого та 

середнього підприємництва шляхом належного фінансового забезпечення 

реалізації програм та заходів щодо підтримки розвитку малого та середнього 

підприємництва; 

 протидія монополізму та сприяння здоровій економній конкуренції  

шляхом ефективного запобігання та протидії зловживанню монопольним 

становищем на ринку; запровадження ефективних механізмів захисту від 

недобросовісної конкуренції; створення механізмів оперативного захисту від 

антиконкурентних дій влади та великого бізнесу; 

 дієве заохочення інвестицій та інновацій шляхом забезпечення 

ефективних гарантій і стимулів для інвестиційної та інноваційної діяльності; 

спрощення реєстраційних (дозвільних) процедур для інвесторів та інноваційних 

підприємств; 
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 модернізація трудового законодавства шляхом реального 

стимулювання створення робочих місць; 

 лібералізація системи державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності шляхом зміни фіскальної (каральної) спрямованості 

системи на сервісно-консультативну; більш цільового та виправданого 

застосування контрольно-наглядових заходів; посилення відповідальності 

органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб за неправомірні 

рішення та дії; 

 покращення доступу до судового захисту прав підприємців шляхом 

здешевлення судових витрат (зменшення ставок судового збору); збільшення 

строків звернення до суду (оскарження судових рішень); розширення 

процесуальних прав сторін господарського процесу. 

У сфері промисловості потребують вирішення наступні проблемні питання: 

1. Надмірне податкове навантаження на промислові підприємства. 

Для вирішення зазначеного питання необхідно внести зміни до додатку № 1 

(табл. 1. 1.) наказу Держкомзему України, Мінагрополітики України, 

Мінбудархітектури України, Української академії аграрних наук від 27.01.2006 

№ 18/15/21/11, затвердженого в Міністерстві юстиції України від 05.04.2006 

№ 388/12262 відповідно до постанови КМУ від 23.03.1995 № 213 постанови КМУ 

від 23.03.1995 № 213 в частині зменшення значення коефіцієнту для земель 

промисловості з 1,2 до 0,5. 

2. Низький рівень завантаженості виробничих потужностей промислових 

підприємств. 

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

Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо надання права 

місцевим адміністраціям визначати перелік продукції, закупівля якої за кошти 

міського бюджету буде здійснюватись із застосуванням переговорної процедури 

закупівлі. 

3. Необхідність розробки програм реструктуризації, реорганізації та 

оптимізації промислових підприємств державної форми власності.   

4. Відсутність центрального органу виконавчої влади, який формує 

державну промислову політику. Ліквідація Міністерства промислової політики 

України призвела до падіння обсягів промислового виробництва, ліквідації 
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промислових підприємств, зростання рівня безробіття, зростання залежності 

від імпорту. 

Створення центрального органу виконавчої влади з питань промислової 

політики сприятиме вирішенню вищезазначеного питання. 

У сфері споживчого ринку потребують вирішення наступні проблемні 

питання: 

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

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

затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил 

торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» в частині 

делегування виконавчим органам міських рад повноважень щодо встановлення 

зручного для населення режиму роботи підприємств, установ та організацій 

сфери торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування 

населення незалежно від форм власності. 

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

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів» в частині запровадження додаткових обмежень до 

місця торгівлі алкогольними напоями. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ 

КОМПЛЕКСНОЇ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ 

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ПРОМИСЛОВОСТІ 

ТА СПОЖИВЧОГО РИНКУ НА 2015–2018 РОКИ 

 

Cтан фінансування 

Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку 

підприємництва, промисловості та споживчого ринку  

на 2015–2018 роки 

станом на 01.04.2016  
 тис. грн 

Джерела  

Передбачено 

рішенням 

Київської 

міської ради 

від 16.04.2015  

№ 1274    

Передбачено в 

бюджеті на  

2016 рік 

(рішенням 

Київської 

міської ради  

від 22.12.2016 

№ 61/61)      

Фактично 

профінансовано 

з початку року 

Показники витрат 
  

 

Бюджет м. Києва 2863 500 – 

Кошти інших джерел, усього,  
у тому числі: 3548384 3548384 36092,2 

власні кошти суб’єктів 

господарювання, 

з них: 1670194 1670194 29333 

- кошти комунальних 

підприємств 
150 150 – 

- кошти промислових  

підприємств 
1151244 1151244 – 

кошти фінансово-кредитних 

установ 1725000 1725000 – 

залучені кошти інвесторів 150175 150175 3400 

кошти міжнародних організацій 3000 3000 – 

кошти Фонду 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України 

на випадок безробіття – – 3359,2 

інші залучені кошти 15 15 – 

Усього вартість програми: 3551247 3548884 36092,2 
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№ 

з/п 
Показник 2015 І кв. 2016 

 Київська міська цільова програма сприяння 

розвитку малого та середнього підприємництва 

на 2015-2018 роки 

  

2. Продукту   

2.1. Кількість малих та середніх підприємств на 10 тис. 

осіб наявного населення, од. дані відсутні дані відсутні 

2.2. Середньорічна кількість найманих працівників на 

малих та середніх підприємствах, тис. осіб дані відсутні дані відсутні 

2.3. Кількість підприємців – фізичних осіб, тис. осіб 
306,9 318,3 

 у % до відповідного періоду 113,7  
(до 2014 р.) 

114,5 
(до І кв.2015) 

2.4. Надходження до Зведеного бюджету м. Києва від 
діяльності суб’єктів підприємництва,  
тис. грн 

 

135316,7 

 

47843,8 
2.5. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки 

малого та середнього підприємництва, од. 4314 4408 

 у % до відповідного періоду 77,3 
(до 2014 р.) 

94,9 
(до І кв.2015) 

3. Ефективності   

3.1. Середньорічний обсяг надходжень податків і 
зборів від суб’єктів підприємництва до Зведеного 
бюджету м. Києва в розрахунку на одного платника 
податків, тис. грн 450 167,4 

 у % до відповідного періоду 132 
(до 2014 р.) 

155,9 
(до І кв.2015) 

3.2. Середньорічний обсяг реалізованої продукції 

(робіт, послуг) на одного працюючого на малих 

підприємствах, тис. грн дані відсутні дані відсутні 

3.3. Середньорічний обсяг реалізованої продукції 

(робіт, послуг) на одного працюючого на середніх 

підприємствах, тис. грн   дані відсутні дані відсутні 

4. Якості   

4.1. Динаміка обсягів надходжень податків і зборів від 

суб’єктів підприємництва до Зведеного бюджету 

м. Києва порівняно з попереднім  роком, %  

139,8 
(до 2014 р.) 

135,7 
(до І кв.2015) 

4.2. Питома вага малих та середніх підприємств у 

загальних обсягах реалізованої продукції (робіт, 

послуг) по місту, % дані відсутні дані відсутні 

 Київська міська цільова програма розвитку 

промисловості на 2015-2018 роки 

  

2 Продукту   

2.1 Обсяг реалізованої промислової продукції по 

м. Києву, млрд.грн 124,4** 23,6* 

 у % до відповідного періоду 143,1** 
(до січня-

грудня 2014) 

125,0* 
(до січня-

лютого 2015) 

2.2 Чисельність працюючих, тис. осіб дані відсутні 121,5*
1
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№ 

з/п 
Показник 2015 І кв. 2016 

 у % до відповідного періоду 

 

93,8*
1 

(до лютого 

2015) 

3. Ефективності   

3.1 Обсяг реалізованої промислової продукції у 
розрахунку на душу населення, тис. грн 42,9** 8,1* 

 у % до відповідного періоду 142,2** 
(до січня-

грудня 2014) 

132,6* 
(до січня-

лютого 2015) 
3.2 Середньомісячна заробітна плата, грн 

6731** 7649*
1
 

 у % до відповідного період 134,2** 
(до січня-

грудня 2014) 

134,4* 
(до лютого 

2015) 

4. Якості   

4.1. Динаміка кредитно-фінансової підтримки 

промислових підприємств міста порівняно з 

попереднім роком, %  дані відсутні дані відсутні 

4.2. Динаміка обсягів реалізованої інноваційної 

продукції порівняно з попереднім роком, % дані відсутні дані відсутні 

4.3. Динаміка обсягів надходжень податків і зборів від 

промислових підприємств до Зведеного бюджету 

міста Києва порівняно з попереднім роком, % 

31,9** 
(до січня-

грудня 2014) дані відсутні 

 * Січень-лютий 2016 року 

** Січень-грудень 2015 року 

*
1
 Лютий 2016 року (за інформацією Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва) 

  

 Київська міська цільова програма сприяння 

розвитку споживчого ринку на 2015-2018 роки 

  

2. Продукту   

2.1. Кількість магазинів (стаціонарних), од. 6415 6421 

2.2. Торгова площа, тис. кв. м дані відсутні 3600 

2.3. Кількість об’єктів ресторанного господарства, од. 3219 дані відсутні 

2.4. Кількість місць в об’єктах ресторанного 

господарства, тис од. 179,3 

дані відсутні 

2.5. Оборот роздрібної торгівлі, млрд  грн 158,52 дані відсутні 

2.6. Кількість підприємств побутового обслуговування, 

од. 
5634 5666 

3. Ефективності   

3.1. Роздрібний товарооборот підприємств на одну 

особу,  тис. грн 2852,3 дані відсутні 

3.2. Забезпеченість торговими площами на тисячу осіб 

наявного населення, кв. м  дані відсутні дані відсутні 

3.3. Середня кількість об’єктів побутових послуг на 10 

тис. осіб населення, од.   дані відсутні дані відсутні 

4. Якості   

4.1. Оборот роздрібної торгівлі у % до попереднього 

року 
125,9 

(до 2014 р.) дані відсутні 

 


