
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ КИЇВСЬКОЇ  

МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СПОЖИВЧОГО РИНКУ 

НА 2015–2018 РОКИ 

ЗА 9 МІСЯЦІВ 2016 РОКУ 

1.Оцінка ефективності виконання Комплексної програми 

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 

Виконання програмних заходів сприяло збереженню ряду позитивних 

тенденцій у розвитку підприємництва, зокрема, протягом 9 місяців 2016 року 

порівняно з відповідним періодом попереднього року  збільшилась кількість 

суб’єктів підприємництва, зареєстрованих як платники податків, та тих, що 

фактично сплачували податки, зросла сума надходжень податків і зборів до 

бюджету від суб’єктів підприємництва.  

Кількість новостворених суб’єктів господарювання у І кварталі 2016 року 

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

становила майже 10 тис., в тому числі кількість фізичних осіб-підприємців 

збільшилась в 1,8 рази  та  становила 5,4 тис. осіб, разом з тим, кількість 

юридичних осіб зменшилась на 0,4 % та  становила 4,6 тисяч. 

Дані наведені лише за І квартал 2016 року в зв’язку з тим, що відповідно до 

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань»  з  травня 2016 року реалізація 

повноважень у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців забезпечується районними в місті Києві державними адміністраціями 

через відділи (центри) надання адміністративних послуг або безпосередньо 

державними реєстраторами.  

Враховуючи «екстериторіальність» проведення реєстраційних дій відповідно 

до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань», провести аналіз щодо здійснення 

державними реєстраторами реєстраційних дій  не вбачається можливим. 

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

платники податків, станом на 01.10.2016 становила майже 592 тис., що на 12,5 % 

більше порівняно із станом на 01.10.2015. В тому числі  кількість юридичних осіб 

становила понад 234 тис., що на 4,2 % більше, кількість фізичних осіб-підприємців 

– 357,7 тис. осіб, що більше на 18,7 %. 
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Загальна кількість суб’єктів підприємництва, що фактично сплачували податки, 

збільшилась на 15,7 %  та становила  334,1 тис., в тому числі  кількість юридичних 

осіб збільшилась на 32,5 % та становила 78,1 тис., кількість фізичних осіб-підприємців 

зросла на 11,4 %  та становила майже 256 тис. осіб. 

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

результатами  9  місяців  2016  року порівняно з відповідним періодом попереднього 

року збільшились: до Зведеного бюджету надійшло 149,3 млрд грн, що в 1,5 рази 

більше, до бюджету міста Києва – 14,4 млрд грн, що більше в 1,7 рази. 

Протягом  9 місяців 2016 року:  

до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2016 

рік внесено 8 змін, відповідно до яких його доповнено 22 проектами регуляторних 

актів; 

на єдиному веб-порталі територіальної громади  міста Києва оприлюднено 44 

проекти регуляторних актів Київської міської державної адміністрації та Київської 

міської ради; 

підготовлено та оприлюднено 26 звітів про проведення відстежень 

результативності регуляторних актів, з них: 8 періодичних, 10 повторних та 8 

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 44 проектів рішень Київської міської ради та 

надано роз’яснення щодо ознак регуляторності 10 проектів рішень Київської 

міської ради та 34 проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації); 

проведено семінар з питань впровадження змін до постанови Кабінету 

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

проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» за 

підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), під час якого до 

учасників було доведено необхідність підготовки проектів регуляторних актів та 

змін до них, в т.ч. із застосуванням Методики оцінки витрат та економічних вигід 

«cost-benefit analysis» та М-Тесту. 
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Київською міською державною адміністрацією проведено 36 «гарячих ліній» 

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

м. Києві – 225 телефонних «гарячих ліній» для підприємців.  

Проведено два засідання Координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва на яких, зокрема,  обговорювались питання відновлення програми 

фінансово-кредитної підтримки суб’єктів господарювання в місті Києві; щодо 

впровадження пілотного проекту створення он-лайн служби для підприємців з 

можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів та ліцензій для відкриття 

різних видів бізнесу; проблемні питання процедури ліквідації суб’єктів 

господарювання в частині зняття з податкового обліку; актуальні зміни в 

законодавстві щодо процедури ліквідації юридичних та фізичних осіб-підприємців; 

особливості здійснення позапланових документальних перевірок у зв’язку з 

припиненням юридичної особи та  порядок зняття з обліку в органах Державної 

фіскальної служби у зв’язку з припиненням суб’єкта господарювання, проведення 

перевірок на стадії ліквідації підприємства. ДФС України на базі столичного 

управління ДФС у м. Києві схвалено розробку та впровадження пілотного проекту 

«Офіс аудиту», який об’єднає на міському рівні функції підрозділів, задіяних в 

сфері контрольно-перевірочної роботи, в першу чергу районних податкових 

інспекцій. З початку поточного року Головним управлінням ДФС у м. Києві 

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

знаходяться в стадії ліквідації. 

Через міський ЦНАП надається 99 видів адміністративних послуг, через 

районні центри  – 151 вид адміністративних послуг. 

Протягом січня-вересня 2016 року всього надано майже 402,6 тис. 

адміністративних послуг, що в 1,4 рази  більше, ніж у відповідному періоді 

попереднього року та понад 14 тис. консультацій, в т.ч. у міському Центрі –  понад 

30 тис. послуг, що більше на 50 послуг, та 318 консультацій. 

З червня 2016 року забезпечено запуск версії офіційного веб-порталу 

адміністративних послуг для осіб з вадами зору. 

Суттєво покращено інформаційне обслуговування заявників завдяки широким 

функціональним можливостям оновлених інформаційних кіосків. 
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Створено 3D-тур центрами надання адміністративних послуг  

міста Києва, який  можна переглянути в Google та на офіційному Веб-порталі 

адміністративних послуг міста. 

Для підвищення кваліфікації державних адміністраторів міського та районних 

центрів надання адміністративних послуг проведено 26 навчальних семінарів-

тренінгів щодо надання адміністративних послуг за участю понад   1640. 

Продовжується робота по  впровадженню проекту створення он-лайн служби 

для підприємців з можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів та 

ліцензій для відкриття різних видів бізнесу, основою якого є розроблена та діюча 

канадська версія он-лайн служби BizPal. 

На засадах державно-приватного партнерства Департаментом промисловості 

та розвитку підприємництва спільно бізнес-спільнотою розроблено   9 алгоритмів 

побудови бізнесу. 

Проведено 5 засідань 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. Підготовлено проект рішення Київської міської ради 

«Про  затвердження Порядку надання  фінансово-кредитної підтримки суб’єктам 

господарювання в м. Києві», який пройшов регуляторну процедуру. Проводиться 

робота з пошуку уповноважених банків, які надаватимуть кредити суб’єктам 

господарювання в м. Києві. 

В м. Києві запроваджено проекти  підтримки малого бізнесу та самозайнятості 

внутрішньо переміщених осіб і ветеранів АТО: проект ПРООН «Швидке 

реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб 

України», який впроваджується за фінансової підтримки Уряду Японії, Польщі, 

Чехії та Посольства Великобританії в партнерстві з урядом України, регіональною 

та місцевою владою, а також у співпраці з іншими агентствами ООН в Україні. 

Проект реалізується у 8 областях, де проживає найбільша кількість вимушених 

переселенців.  

Впроваджується також проект «Новий відлік 2», який реалізується 

громадською організацією «Кримська діаспора» на базі Простору переселенців IDP 
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HUB за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Грантовий 

фонд на фінансування проектів  становить 800 тис. грн. Проект стартував 

24.05.2016 і розрахований на 8 місяців. У  квітні-червні 2016 року  пройшли 

навчання 220 осіб. В  рамках  реалізації  проекту проведено захисті бізнес-планів 

учасників, які пройшли навчання та презентували експертній комісії свої проекти. 

19 переможців отримали 722 тис. грн грантових коштів на реалізацію проектів, які 

до кінця року мають бути втілені у працюючі підприємства, на яких буде створено 

майже 70 робочих місць. 

Суб’єкти малого підприємництва мають змогу отримати фінансові ресурси в 

небанківських фінансово-кредитних установах. Так, за даними Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

фінансовими компаніями, кредитними спілками та іншими кредитними установами 

м. Києва у І півріччі 2016 року надано комерційних кредитів на суму майже 1 514,7 

млн грн, з них кредитними спілками – майже 1,6 млн грн. 

Протягом 9 місяців 2016 року надано в оренду та продовжено договори 

оренди нежитлових приміщень комунальної власності міста 31 суб'єкту 

підприємництва на загальну площу 28661,61 кв. м, у власність передано 8048,2 кв. 

м нежитлових приміщень комунальної власності м. Києва. 

Протягом січня-червня 2016 року загальна сума коштів за укладеними 

договорами для закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих 

бюджетів становила майже 7 млрд грн. 

Проведено Конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді   

м. Києва, за результатами якого визначено 6 переможців. 

Київським молодіжним центром проведено щотижневі тренінги, майстер-

класи та 2 семінари за участю понад 1600 осіб.   

Під час урочистостей з нагоди Дня підприємця було оголошено Подяку 

Київського міського голови 19-ти керівникам/працівникам підприємств, вручено 

Почесні грамоти Київської міської державної адміністрації 10 

керівникам/працівникам підприємств, листи-подяки від імені голови Київської 

міської державної адміністрації 10-ти колективам підприємств міста Києва. Крім 

того, відбулося нагородження дипломами Лауреатів І Регіонального туру 

Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків-2015» (28 осіб) та 
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переможців міського конкурсу-огляду суб’єктів господарювання сфери 

побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового в м. Києві в 2015 році 

(24 особи).    

Для надання допомоги підприємцям з питань ведення діяльності у столиці 

функціонує комунальне підприємство «Київський міський бізнес-центр» 

(КП КМБЦ), забезпечується діяльність районних інформаційно-консультативних 

центрів як структурних підрозділів КП КМБЦ у всіх 10 районах міста.  

Центром по наданню послуг суб’єктам підприємництва протягом 9 місяців 

2016 року укладено 96 договорів з суб’єктами підприємництва на надання офісних, 

інформаційно-консультативних та інших послуг та надано понад 12,3 тис. 

консультацій.   

Для підтримки розвитку та диверсифікації діяльності КП КМБЦ станом на 

01.07.2016 передано в оренду 3043,22 кв. м площ комунальної власності 

територіальної громади м. Києва.  

У столиці діє розгалужена мережа об’єктів інфраструктури підтримки 

підприємництва. Всього станом на 01.10.2016 за даними Головного управління 

статистики у м. Києві та Аудиторської палати України налічувалось 4613 об’єктів 

інфраструктури підтримки підприємництва, в т.ч.: 105 бізнес-центрів, 13 бізнес-

інкубаторів, 26 технопарків, 291 лізингова компанія, 224 кредитні спілки, 57 фондів 

підтримки підприємництва, 1245 інвестиційних фондів і компаній, 377 

інноваційних фондів і компаній, 558 інформаційно-консультативних установ, 258 

громадських об’єднань підприємців, 175 бірж, 830 страхових організацій, 454 

аудиторські фірми. 

Порівняно із станом на 01.10.2015 відбулось збільшення загальної кількості 

об’єктів інфраструктури  на 81 од., зокрема, збільшилась кількість бізнес-

інкубаторів – на 3 од., лізингових компаній – на 13 од., кредитних спілок – на 42 од.,  

інвестиційних фондів і компаній – на 58 од., інноваційних фондів і компаній – на 62 

од., громадських об’єднань підприємців – на 31 од., бірж – на 20 од.  та страхових 

організацій – на 24 одиниці. 

Протягом 9 місяців 2016 року навчались 196 безробітних, закінчили навчання 

194 особи, 159 безробітних зареєструвалися як суб’єкти підприємництва.  

Проходили навчання з підвищення конкурентоспроможності безробітних 244 

особи, закінчили навчання 149 осіб; проведено 123 семінари за участі 1096 осіб. 
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Одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації 

підприємницької діяльності надано 237 безробітним на суму 5582,1 тис. грн, що у 

3,5 разів менше порівняно з відповідним періодом попереднього року. 

Навчання за професіями перукаря, манікюрниці, кондитера, візажиста, 

закрійника, кухаря, кравця тощо у звітному періоді проходили 244 особи, закінчили 

навчання – 149 осіб. 

Київським молодіжним центром  спільно із представниками провідних 

підприємств столиці для учнів старших класів проведено семінар «Про 

підприємців» за участі 150 осіб; круглий стіл на тему «Стан та перспективи 

розвитку системи професійної орієнтації молоді» та конференцію «Про професії», в 

рамках якої відбулись інтерактивні презентації у галузі новітніх технологій та 

професій. 

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

жінок проведено 8 інформаційно-профорієнтаційних зустрічей.  

Київським міським центром сім’ї «Родинний дім» проведено: 2 майстер-

класи, 2 презентації, 28 навчальних занять та 2 семінари для молодих сімей та 

молоді м. Києва. 

В рамках реалізації  заходів з підвищення соціальної відповідальності 

підприємців відповідно до домовленостей, досягнутих між виконавчим органом 

Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації) та компанією 

«АТЕМ-ГРУП», за сприяння Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), компанією «АТЕМ-ГРУП» здійснена реконструкція 

підземного переходу біля станції метро «Кловська» на вулиці Мечнікова, шляхом 

облицювання підлоги та стін керамічною плиткою власного виробництва, та 

Центральної бібліотеки Дніпровського району, за рахунок коштів компанії 

«АТЕМ-ГРУП».  

Для розвитку міжрегіонального та міжнародного співробітництва протягом 9 

місяців 2016 року проведено 41 спеціалізовану виставку за участю 2447 суб’єктів 

господарювання.   Виставки переважно міжнародні, організовані ТОВ «Київський 

міжнародний контрактовий ярмарок».  

Розпочато створення  в Києві найбільшого в Україні Центру інновацій та 

підприємництва iHub, який буде розташований за адресою Хрещатик, 10. 
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Департаментом промисловості та розвитку підприємництва підготовлено 

інформаційно-аналітичний збірник «Аналіз  світового досвіду та перспективи 

розвитку інноваційної інфраструктури в місті Києві». 

Сприяння розвитку промисловості 

Промисловий комплекс м. Києва у 2016 році налічує 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–серпні 2016 р. відносно січня–серпня 2015 р. індекс промислової 

продукції становив 106,0%. 

Зростання обсягів продукції спостерігалось у металургійному виробництві та 

виробництві готових металевих виробів (індекс 117,8%); машинобудуванні 

(індекс102,2%); виробництві гумових і пластмасових виробів та іншої неметалевої 

мінеральної продукції (індекс 103,0%); виготовленні виробів з деревини, 

виробництві паперу та поліграфічній діяльності (індекс 102,1%); постачанні 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (індекс 105,1%). 

Скорочення обсягів промислової продукції відбулось на підприємствах з 

виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (індекс 84,1%); текстильного 

виробництва та виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

(індекс 83,6 %); виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

(індекс 95,3); виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів (індекс 98,0%).  

Загальний обсяг реалізованої продукції у січні-серпні 2016 року за основними 

видами промислової діяльності у відпускних цінах підприємств м. Києва  склав 

90,36 млрд грн, що на 12,29 млрд грн або на 13,6% більше, ніж у  відповідному 

періоді 2015 року. Питома вага обсягу реалізованої продукції у м. Києві в 

загальному обсязі реалізованої продукції по Україні за січень-серпень 2016 року 

становила 8,4% (3 місце серед регіонів України).  

 В промисловому секторі економіки міста у серпні 2016 року було зайнято 

118,3 тис. працюючих, що на 7,5 тис. осіб менше, ніж у серпні 2015 року. Заробітна 

плата штатних працівників у серпні 2016 року у промисловості м. Києва становила 

8696 грн. 

Податкові надходження до Державного бюджету від промислових 

підприємств м. Києва за січень-червень  2016  року склали 38,6 млрд грн, що на 
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15,4 млрд грн або на 66,4% більше, ніж у січні-червні 2015 року, в тому числі 

податок на прибуток – 3,9 млрд грн (збільшення на  62,5% або на 1,5 млрд грн); 

податок на додану вартість – 14,3 млрд грн (збільшення майже вдвічі або на 

6,6 млрд грн); акцизний податок – 17,8 млрд грн (збільшення на 54,8%, або на 

6,3 млрд грн). 

Надходження до міського бюджету від промислових підприємств м. Києва за 

січень-червень  2016  року становили 1351,8  млн грн, що на 55 відсотків або на 

478,7 млн грн більше, ніж за січень-червень 2015 року, в тому числі:  податок на 

землю складає  394 млн грн (збільшення у 2,2 рази або на 218,1 млн грн); податок з 

доходів фізичних осіб 549,5 млн грн (збільшення на 40,6% або на 158,6 млн грн); 

податок на прибуток складає 318, 4 млн грн (збільшення на 30% або на 72,8 млн 

грн). 

У звітному періоді було проведено:  

- організаційну роботу з проведення конкурсу «Кращий експортер року»; 

- тематичний короткостроковий семінар «Інновації: нові точки економічного 

зростання»; 

 - нараду з відповідальними працівниками з питань промислової політики 

районних в м. Києві державних адміністрацій, на якій розглядались питання щодо 

підготовки інвестиційних пропозицій промисловими підприємствами м. Києва 

для представлення на Інвестиційному форумі м. Києва, участі підприємств міста у 

конкурсі «Столичний стандарт якості» та організацію шефської допомоги 

військовим частинам Збройних Сил України. 

Проведено низку заходів, спрямованих на просування продукції київських 

підприємств на внутрішній та зовнішні ринки. З цією метою проведено нараду на 

ПрАТ «Індар» з виробництва інсулінів «ІНДАР».  

В рамках виконання Угоди про співпрацю між виконавчим органом 

Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), 

Київським національним університетом технологій та дизайну, Черкаським 

державним бізнес-коледжем та підприємствами легкої промисловості відбулось 

засідання робочої групи науково-інвестиційного проекту «Шкіра та взуття 

спеціального призначення» за участю представників Київської міської державної 

адміністрації, ПАТ «Чинбар», ТОВ «Український взуттєвий альянс» та 

Київського національного університету технологій та дизайну. За результатами 
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заходу були визначені конкретні шляхи та пріоритетні заходи щодо реалізації 

інвестиційного проекту «Шкіра та взуття спеціального призначення». 

Представниками управління промисловості та інноваційної політики 

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва взято участь:  

- у засіданні Робочої групи (Оргкомітету Конференції) з питання проведення 

Другої міжнародної торгово-промислової конференції на тему: «Зони вільної 

торгівлі: можливості та виклики для України та партнерів», яке відбулось у 

Торгово-промисловій палаті України. 

- у відправленні частини шефської допомоги (вантаж 40 тон на 2-х 

автомобілях) для військової частини В 2277.  

На виконання заходу програми підготовлено пропозиції щодо прийняття 

нових та вдосконалення діючих нормативно-правових актів, спрямованих на 

посилення державної підтримки промислових підприємств, в т. ч. стосовно надання 

преференційних поправок для вітчизняних підприємств-виробників товарів, робіт і 

послуг та завантаження виробничих потужностей промислових підприємств 

державним замовленням на рівні 30%.  

Натомість чинним законодавством в сфері державних закупівель надання 

преференційних поправок для вітчизняних підприємств-виробників товарів, робіт і 

послуг не передбачено. 

Виконано захід з підготовки пропозицій відповідним органам державної влади 

щодо вдосконалення фінансово-кредитної підтримки промислових підприємств,  в 

т. ч. стосовно пільгового кредитування національних товаровиробників; 

визначення нових механізмів фінансової підтримки. Департаментом промисловості 

та розвитку підприємництва  підготовлені пропозиції  до Мінрегіонбуду  України  

щодо вдосконалення законодавства для поліпшення стану справ у промисловому 

комплексі стосовно недопущення насичення внутрішнього ринку імпортованими 

товарами низької якості та надання преференційних поправок для вітчизняних 

підприємств – виробників.  

Укладено Угоду про розширення співробітництва між Державним концерном 

«Укроборонпром» та Київською міською державною адміністрацією. В рамках 

виконання цієї Угоди налагоджена ініціативна кооперація виробничих 

потужностей 15  промислових підприємств міста з підприємствами Державного 

концерну «Укроборонпром». 
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 Крім того, здійснюється пілотний проект модернізації виробництва та 

системи управління ДАХК «Артем» з метою імпортозаміщення російських 

комплектуючих, переорієнтації на західні ринки та перехід виробництва на 

стандарти НАТО. 

На підприємствах Державного концерну «Укроборонпром» налагоджений 

випуск продукції військового призначення з метою імпортозаміщення. 

Керівники промислових підприємств брали участь у проведенні Першого 

національного форуму із підтримки експорту у Конгресно-виставковому центрі 

Chamber Plaza м. Києва та у проведенні Круглого столу «Питання виходу продукції 

Київських підприємств на Європейський ринок» в рамках Міжнародної торгово-

промислової конференції «Експортно-імпортні відносини Україна-ЄС 2016: 

готовність влади та бизнесу». 

Для підготовки за участю промислових підприємств каталогу 

експортоорієнтованої продукції та його щорічної актуалізації Департаментом 

промисловості та розвитку підприємництва проведено  збір інформації для 

формування каталогу експортоорієнтованої продукції. 

Для сприяння впровадженню енергозберігаючих технологій Департаментом 

промисловості та розвитку підприємництва підготовлено та розміщено на 

офіційному веб-порталі Київської міської державної адміністрації перелік 

енергозберігаючої продукції, яка виробляється промисловими підприємствами 

м. Києва. 

Щодо оформлення передачі земельних ділянок промислових підприємств, які 

неефективно використовувались, у власність громади м. Києва, за інформацією 

Департаменту земельних ресурсів питання припинення права 

власності/користування земельними ділянками врегульовано Земельним кодексом 

України, іншими законодавчими актами. У випадку виявлення порушень 

Департаментом будуть вжиті відповідні заходи. 

На сайті http://ispn.kievcity.gov.ua функціонує розроблена КНДУ «НДІРоМ» 

Інформаційна система «Промисловість і наука», яка містить відомості щодо 

виробничо-господарської, наукової та інноваційної діяльності промислових 

підприємств та наукових організацій міста Києва, виробництва основних видів 

промислової продукції, інноваційних та інвестиційних проектів підприємств та 

організацій, а також пропозиції щодо розвитку міського кооперування, 

http://ispn.kievcity.gov.ua/
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налагодження економічних та виробничих взаємовідносин між промисловими 

підприємствами міста з метою представлення промислового потенціалу м. Києва 

для потенційних споживачів промислової продукції на внутрішньому ринку.  Дані 

щодо виробничої діяльності промислових підприємств та номенклатури продукції, 

що випускається, є доступними користувачам і незареєстрованим відвідувачам  

Інформаційної системи.  

Функціонал Інформаційної системи також використовується для сприяння 

взаємодії між підприємствами-виробниками міста Києва та споживачами 

промислової продукції з кола комунальних підприємств міста, районних в місті 

Києві державних адміністрацій, структурних підрозділів КМДА, тощо. Зокрема, у 

спеціальному розділі Інформаційної системи знаходиться перелік промислових 

товарів, яку структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації, 

районні в м. Києві державні адміністрації, комунальні підприємства та інші 

установи м. Києва планують придбати у 2016 році.  

З 30.06.2016 в Інформаційній системі «Промисловість і наука» здійснюється 

автоматичне двостороннє інформування: замовників – про виробничі можливості 

промислового комплексу м. Києва, столичних підприємств – про потреби міського 

господарства у товарній продукції. 

Для здійснення заходів щодо забезпечення підприємств міста державними 

замовленнями відповідно до рішення Київської міської ради від 23 липня 2015 року  

№ 764/1628 проведено презентацію електронних майданчиків ТОВ «Е-Тендер» 

щодо участі промислових підприємств в системі електронних закупівель на 

президії ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва та на 

засіданні Деснянської районної ради директорів. 

На виконання заходу Програми «Формування портфеля бізнес-пропозицій, 

надання фінансово-кредитної підтримки промисловим підприємствам м. Києва» за 

результатами роботи тимчасової робочої групи з розробки прозорого механізму 

надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам господарювання м. Києва 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва розроблено проект 

рішення Київської міської ради «Про затвердження Порядку надання  фінансово-

кредитної підтримки суб’єктам господарювання в м. Києві», Порядок надання 

фінансово-кредитної підтримки суб’єктам господарювання в місті Києві та 
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відповідний пакет документів для отримання  суб’єктами господарювання 

фінансово-кредитної підтримки.  

В рамках співробітництва між Національною академію наук України та 

виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) Департаментом житлово-комунальної інфраструктури укладено 

договір від 24.05.16 №46  з Державною установою “Науковий Центр аерокосмічних 

досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України” 

на виконання наукової розробки на тему: «Визначення розвитку зсувних процесів в 

межах м. Києва в режимі моніторингу (з використанням матеріалів дистанційних 

зйомок)». 

Департаментом транспортної інфраструктури прийнято рішення щодо 

фінансування теми «Каналізаційні люки та дощоприймачі для автошляхів», 

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

законодавства, комунальною корпорацією «Київавтодор» проводиться процедура 

відкритих торгів на закупівлю послуг з науково-технічної розробки за зазначеною 

темою.  

19-21 квітня 2016 року в рамках проведення VIІ Міжнародного Медичного 

Форуму «Інновації у медицині – здоров'я нації» відбулася-презентація наукових 

розробок установ НАН України для медичної галузі Під час формування переліку 

експонатів виставки було зроблено акцент на презентацію наукових розробок 

установ НАН України готових до впровадження у сфері охорони здоров’я.   

У 2016 році в Конкурсі «Кращий експортер року»  взяли участь 37 

підприємств з кола суб'єктів господарської діяльності м. Києва, які ведуть 

зовнішньоекономічну діяльність.  

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва спільно з 

Київською торгово-промисловою палатою проведено роботу щодо залучення 

підприємств до участі у конкурсі «Столичний стандарт якості». До участі в 

конкурсі залучено понад 50 кращих підприємств міста Києва.  

За результатами аналізу наданої документації, проведених додаткових 

випробувань продукції та обстеження виробництв експертами проведено відбір та 

оцінку якості продукції підприємств, які подали заявки на участь у Конкурсі.  

На виконання заходу з популяризації продукції київських виробників, в т. ч. 

шляхом забезпечення участі у виставкових заходах та з метою підтримки київських 
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експортерів та поглиблення коопераційних зв’язків із товаровиробниками 

Республіки Молдова, 04-05 лютого 2016 року відбулась поїздка представників 

ТПП України за участі київських виробників до Республіки Молдова в рамках 

XV Національної Виставки «Зроблено в Молдові».  

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

участь у виставці «Ваву Fashion 2016».  

Також, з 28 по 31 березня 2016 року підприємство ДАХК «Артем» взяло 

участь у 9-й Міжнародній виставці озброєння DEFEXPO 2016 (Індія), де на стенді 

ДП «Спецтехноекспорт» представили свої новітні розробки. 

27.05.2016 у Конгресно-виставковому центрі Chamber Plaza Торгово-

промислової палати України в рамках пілотного проекту презентацій (виставок) 

вітчизняної продукції регіонів України  відбулась виставка-презентація продукції 

київського товаровиробника «Зроблено в Києві».  

Виставка розміщувалась на площі в 1700 кв. м., свою продукцію презентували 

близько 100 промислових підприємств-виробників з 10 районів міста, 2 столичних 

наукових парки, кластер легкої промисловості.  

06.09.–09.09.2016 ДАХК «Артем» взяло участь у виставці MSPO-2016 у складі 

делегації ДП «Укроборонпром» (м. Кельце, Польща); 26–28.09.2016 

ДП ПУ «Україна» взято участь у конференції World e-1D and Cybersecurity 

(м. Марсель, Франція). 

Стосовно розвитку фірмової торгівлі, відкриттю магазинів з продажу 

продукції київських підприємств Департамент комунальної власності повідомляє, 

що зацікавлені підприємства, організації можуть ознайомитись з переліками 

вільних нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. 

Києва, що можуть бути передані в орендне користування, у т.ч. для здійснення 

підприємницької діяльності, на офіційному інтернет-порталі Київської міської 

державної адміністрації (вкладка Адміністрація, Структура, Департамент 

комунальної власності м. Києва, перейти на сайт www.gukv.gov.ua, вкладка Оренда 

Об’єкти, що пропонуються для передачі в оренду).  

Крім того, перелік вільних нежитлових приміщень комунальної власності 

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

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

місті Києві державних адміністрацій. 
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Мають фірмові магазини підприємства: ТДВ «ТФ Киянка», ПАТ «Київська 

кондитерська фабрика Рошен», ПАТ «Київський маргариновий завод», ТОВ «РМ – 

Ін вест», ПАТ «Макаронна фабрика», ПАТ «Оболонь», ПП «Ярослав», 

ВАТ «Меридіан» ім. С.П.Корольова. 

У зв’язку із складною економічною ситуацією ряд підприємств рекламують та 

реалізують свою продукцію на територіях своїх підприємств. 

Станом на 01.10.2016 до ІС «Промисловість і наука» були внесені дані про 

9212 видів товарної продукції (на 638 більше, ніж станом на 01.09.2016) від 383 

підприємств, установ та організацій з кола розпорядників коштів бюджету міста 

Києва всіх рівнів та комунальних підприємств, установ, тощо (на 2 більше, ніж 

станом на 01.09.2016).  

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

проводиться робота щодо оптимізації переліку науково-дослідних установ. 

Крім того, опрацьовується питання створення міжнародної версії 

Інформаційної системи англійською мовою з метою представлення можливостей 

київських промислових підприємств за межами України. 

22 вересня 2015 року проведено тематичний короткостроковий семінар 

«Інновації: нові точки економічного зростання».  

Продовжується робота щодо створення промислового вузла «Київська бізнес-

гавань». Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

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

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

переліку об’єктів, які потребують залучення інвестицій» комунальне підприємство 

«Київське інвестиційне агентство» визначено замовником підготовчих робіт та 

розроблення Концепції містобудівного, організаційно-правового та комерційного 

забезпечення реалізації проекту створення промислового вузла «Київська бізнес-

гавань» у Деснянському районі. 

Концепція створення промислового вузла «Київська бізнес-гавань» передбачає 

будівництво об'єктів легкої промисловості, фармацевтики, логістики, 

енергоефективності та житлового мікрорайону. Будівництво житлового 

мікрорайону надасть можливість залучити інвестиційні кошти, необхідні для 

підведення комунікації та оформлення земельних ділянок для реалізації проекту по 

створенню промислового вузла «Київська бізнес-гавань» у Деснянському районі. 
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Департаментом містобудування та архітектури на виконання Рішення 

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

розробляється план зонування території інших частин м. Києва (крім центральної), 

в тому числі і території, на якій планується розміщення промислового вузла 

«Київська бізнес-гавань». 

17.02.2016 року на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 

бюджету та соціально-економічного розвитку було розглянуто питання щодо 

внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 

2016 рік до пункту «Розробка та коригування матеріалів детальних планів та 

концепцій розвитку територій, містобудівних програм та іншої містобудівної 

документації, міських вузлів, розробка техніко-економічних обгрунтувань» в 

частині збільшення асигнувань на суму 10,8 мільйонів гривень, в тому числі і на 

розробку детального плану території, в межі якого входить інвестиційний проект 

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

районі. 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва розпочато роботу 

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

першочергові кроки з їх створення. 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва з метою створення 

індустріальних парків у місті Києві розпочато роботу з визначення відповідних 

земельних ділянок. Планується залучити не задіяні у виробничому процесі 

земельні ділянки промислових підприємств м. Києва, а саме: ЗАТ «АТЕК», 

ВАТ «Київський завод «РАДАР», ПАТ «Науково-виробниче підприємство 

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

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

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

На виконання заходу з надання допомоги промисловим підприємствам 

м. Києва у підготовці до роботи в умовах вступу до ЄС Департаментом 

промисловості та розвитку підприємництва спільно з Торгово-промисловою 

палатою України проведено круглий стіл «Київ-2016: основні завдання та 

перспективи експортно-імпортних відносин столиці з країнами світу», в якому 

взяли участь понад 200 учасників. 
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За результатами моніторингу отримання промисловими підприємствами 

міста сертифікатів  якості та відповідності вимогам стандартів ЄС встановлено, що 

на сьогоднішній день на промислових підприємствах міста функціонує 

сертифікована система управління якістю, що відповідає вимогам ДСТУ ISO 

9001:2008, 9001:2009 тощо. Відповідно до цих стандартів на підприємствах 

постійно здійснюються заходи щодо вдосконалення існуючої системи управління 

якістю. По закінченню терміну дії наявних сертифікатів підприємства планують 

подовжувати їх дію або отримувати нові міжнародні сертифікати відповідності.  

Значна кількість провідних столичних промислових підприємств атестовані не 

лише за міжнародними стандартами серії ISO 9001 (стандарту управління якістю), 

а також ISO 14001 (захисту навколишнього середовища) та OHSAS 18001 (система 

управління гігієною та безпекою праці), FSС «Сертифікація ланцюжків постачань 

продукції», ISO 22000 (включаючи систему НАССР) безпеки  харчових продуктів 

та IFS Food – стандарт на проведення перевірок якості та безпечності харчової 

продукції.  

Розвиток споживчого ринку 

На сьогодні в місті функціонують 6470 продовольчих та непродовольчих 

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

3,8 млн кв. м, 3245 загальнодоступних об’єктів харчування на 179,6 тис. місць. 

За 9 місяців 2016 року в м. Києві відкрито 40 продовольчих магазинів, 

39 закладів з продажу непродовольчих товарів та 35 закладів ресторанного 

господарства, в т. ч. у нових приміщеннях – 14 закладів торгівлі з продажу 

продуктів харчування та 16 – з продажу непродовольчих товарів, 13 закладів 

ресторанного господарства. 

З метою безперебійного забезпечення споживчого попиту населення столиці 

хлібом та хлібобулочною продукцією за помірними цінами здійснюються заходи із 

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

користуються найвищим споживчим попитом у м. Києві. 

Відповідно до рішення Київської міської ради проведено конкурс із залучення 

інвестора до створення об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними 

виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві. 

Переможцем конкурсу визначено ПАТ «Київхліб», з яким укладено 4 інвестиційні 

договори «Про створення об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними 
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виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві». 

Станом на 30.09.2016 встановлено 150 об’єктів роздрібної торгівлі, з них 149 – 

введено в експлуатацію. 

ПАТ «Київхліб» відповідно до інвестиційних договорів взяло на себе 

зобов’язання забезпечувати протягом  трьох років продаж хліба та хлібобулочних 

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

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

хліб пшеничний І ґатунку (овальний) (типу «Пшеничний») вагою 0,65 кг – 4,05 грн, 

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

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

повноваження щодо організації розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі, здійснюються організаційні заходи щодо проведення торгів 

на право розміщення сезонних об’єктів та засобів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі на території столиці.  

Протягом березня-травня  2016 року проведено 12 торгів та за їх результатами 

укладено із суб’єктами господарювання 347 договорів на розміщення сезонних 

об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі в м. Києві. Крім того, 16 червня 

поточного року проведено електронні торги на право розміщення суб’єктами 

господарювання засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на 

території столиці. За їх результатами визначено переможців за 49 лотами 

(адресами) та укладено 47 договорів. 

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

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

благоустрою, в тому числі щодо укладання відповідних договорів та оформлення 

паспорта прив’язки, з 2015 року делеговано Департаменту містобудування та 

архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). 

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

застосування Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької 

діяльності в м. Києві» Департамент промисловості та розвитку підприємництва 

уповноважено надавати до Департаменту містобудування та архітектури 

аргументовані пропозиції щодо можливості розміщення майданчиків для 
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харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства або відмови в 

укладанні договору про сплату пайової участі щодо їх розміщення з урахуванням 

функціонального призначення (спеціалізації) майданчики для харчування та 

надходження скарг від громадян на розміщення або функціонування таких 

майданчиків. У звітному періоді опрацьовано 1121 заяву щодо розміщення 

майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного 

господарства, які надійшли від Департаменту містобудування та архітектури через 

сайт Містобудівного кадастру м. Києва. 

Під час проведення загальнодержавних та загальноміських заходів, виставок, 

ярмарків, фестивалів Департаментом промисловості та розвитку підприємництва 

здійснено 9 заходів щодо забезпечення торговельного обслуговування киян та 

гостей столиці, а також надано підтримку суб’єктам господарювання щодо їх 

участі у проведенні зазначених заходів з метою просування та реалізації товарів 

власного виробництва за цінами виробника та створення тимчасових робочих 

місць. 

Представниками Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, 

районних в місті Києві державних адміністрацій спільно з представниками 

Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві з 27.01.2016 по 08.02.2016 

проводились обстеження щодо дотримання на підприємствах м. Києва умов праці з 

метою запобігання епідемії грипу та ГРВІ, мінімізації їх негативних наслідків та 

оперативного реагування на них. За вказаний період обстежено 452 заклади 

торгівлі, 195 закладів ресторанного господарства, 67 підприємств побутового 

обслуговування, 19 ринків, 22 промислових підприємства, комунальне 

підприємство «Київський іподром». 

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

заходи щодо вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих               

та непродовольчих товарів» завершено реконструкцію ринку                                         

на вул. Кибальчича, 11-А у Дніпровському районі (ТОВ «Ринок «Десна»),           

продовжується реконструкція на вул. Булаховського, 5 у Святошинському районі 

(ТОВ «Регіна»). ТОВ «Теремки-2» здійснюється будівництво малого ринкового 

комплексу на вул. Лятошинського, 14 у Голосіївському районі, ТОВ «Агроринок» –  

будівництво торговельного комплексу ІІІ категорії складності (з модернізацією 

торговельних місць) на ринку «Агроринок» на вул. Вербицького, 32 у Дарницькому 
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районі. ПрАТ «Фірма «Лісова» здійснює реконструкцію ринку «Лісовий» на вул. 

Миропільській, 2 у Деснянському районі (передбачається будівництво 

двоповерхової споруди з паркінгом на 240 машиномісць). ТОВ БП СП «Колосок» 

здійснює модернізацію торговельних місць на просп. Московському, 16 в 

Оболонському районі. 

На територіях продовольчих та змішаних (за спеціалізацією) ринків 

облаштовано 10,2 тисяч торговельних місць для продажу сільськогосподарської 

продукції та продовольчих товарів промислового виробництва, з яких близько 

3 тис. одиниць (за оперативними даними) є вільними. Торговельні місця 

першочергово надаються безпосереднім товаровиробникам з Київської області та 

інших регіонів України. 

Забезпечено сприяння у збереженні адміністраціями продовольчих та 

змішаних ринків близько 2 тис. облаштованих «соціальних» торговельних місць 

(всього ринкових підприємств – 94, з яких 69 (73%) – продовольчих та змішаних, 

25 – непродовольчих; загальна кількість торговельних місць – близько 40 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. Для потреб м. Києва впродовж січня-

вересня 2016 року ТОВ «Столичний млин» закуплено 77,9 тис. т продовольчого 

зерна (в т. ч. пшениці – 50,5 тис. т, жита – 27,3 тис. т). 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

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

ярмарків у місті Києві» протягом січня-вересня 2016 року проведено                                          

1685 сільськогосподарських ярмарків, на яких реалізовано 88,4 тис. т різної 

сільськогосподарської продукції та інших продовольчих товарів. 

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

надає свої послуги 5726 об’єктів побутового обслуговування, у сфері побуту 

працює понад 34,3 тис. осіб. За січень-вересень 2016 року розпочали роботу 109 

об’єктів  побуту. 

За січень-вересень 2016 року, працівниками управління  торгівлі та побуту 

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва здійснено моніторинг 
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195 об’єктів побуту, під час якого вивчається потреба діючих підприємств 

побутового обслуговування у кадрах за різними спеціальностями.  

За сприяння Управління торгівлі та побуту 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, уклало Угоди щодо  проходження 

виробничого навчання та практики з понад 100 підприємствами. 

За інформацією Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради, професійна підготовка фахівців  для сфери 

обслуговування здійснюється у 9 професійно-технічних навчальних закладах, що 

становить 36% від загальної кількості ПТНЗ. Випуск у 2015–2016 н. р. склав 

904 фахівці. 

Між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами,  

установами, організаціями сфери обслуговування різної форми власності на 

сьогоднішній день укладено 564 договори для проходження виробничого навчання 

і виробничої практики з 513 підприємствами з наступним працевлаштуванням 

випускників. Працевлаштування випускників є основним показником успішної 

співпраці професійно-технічних навчальних закладів з підприємствами, що складає 

97,3% 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 від 22.12.2015 № 61/61),  із  них  з бюджету 

м. Києва за 9 місяців 2016 року витрачено на виконання заходів Комплексної 

програми 248,97 тис. грн. 

Розвиток малого та середнього підприємництва потребує кардинального 

поліпшення бізнес-клімату, основними напрямками якого є: 
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 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; 

 модернізація трудового законодавства шляхом реального стимулювання 

створення робочих місць; 

 лібералізація системи державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності шляхом зміни фіскальної (каральної) спрямованості 

системи на сервісно-консультативну; більш цільового та виправданого 

застосування контрольно-наглядових заходів; посилення відповідальності органів 

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

дії; 

 полегшення доступу до судового захисту прав підприємців шляхом 

здешевлення судових витрат (зменшення ставок судового збору); збільшення 

строків звернення до суду (оскарження судових рішень); розширення 

процесуальних прав сторін господарського процесу. 

Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Київської міської 

цільової програми розвитку промисловості  на 2015–2018 роки  

З метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері 

підприємництва та промисловості, стимулювання та підтримки вітчизняного 

виробника, відповідно до звернення депутата Київради В. Левіна вбачається 

доцільним включити до заходів Комплексної київської міської цільової програми 

сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015–

2018 роки заходи, спрямовані на подальшу індустріалізацію столиці за напрямом 

«Наукове, інформаційне та організаційне забезпечення розвитку промисловості». В 

цих заходах, зокрема, передбачити розширення та поліпшення якості підготовки 

кадрів, починаючи з профтехучилищ до ВНЗ. З цією метою розвивати та 

підтримувати кооперування промислових підприємств у фінансуванні підготовки 

кваліфікованих робочих кадрів, укладання контрактів між підприємствами та 
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абітурієнтами щодо умов оплати їх навчання з наступним працевлаштуванням на 

підприємствах-донорах і т. ін. 

Оскільки, відповідно до Розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.03.2012 №333 «Про комісію 

з відбору та висування кандидатів від міста Києва на присудження премії Кабінету 

Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України»   молоді 

вчені міста долучаються до участі у конкурсі на отримання Премії за номінацією 

«За наукові досягнення», доцільно  внести зміни до Заходів Програми та вилучити 

пункт «11.2. Проведення «Конкурсу молодих вчених». 

Проблемні питання, які потребують вирішення: 

1. Надмірне податкове навантаження на промислові підприємства. 

Для вирішення зазначеного питання необхідно внести зміни до додатку № 1 

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

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

затвердженого в Міністерстві юстиції України від 05.04.2006 № 388/12262 відповідно 

до постанови КМУ від 23.03.1995 № 213 постанови КМУ від 23.03.1995 № 213 

в частині зменшення значення коефіцієнту для земель промисловості з 1,2 до 0,5. 

2. Низький рівень завантаженості виробничих потужностей промислових 

підприємств. 

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

Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо надання права 

місцевим адміністраціям визначати перелік продукції, закупівля якої за кошти 

міського бюджету буде здійснюватись із застосуванням переговорної процедури 

закупівлі. 

3. Необхідність розробки програм реструктуризації, реорганізації та 

оптимізації промислових підприємств державної форми власності.   

4. Відсутність центрального органу виконавчої влади, який формує державну 

промислову політику. Ліквідація Міністерства промислової політики України 

призвела до падіння обсягів промислового виробництва, ліквідації промислових 

підприємств, зростання рівня безробіття, зростання залежності від імпорту. 

Створення центрального органу виконавчої влади з питань промислової 

політики сприятиме вирішенню вищезазначеного питання. 
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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 стосовно 

місця та часу 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 01.10.2016  
 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 

профінансов

ано з початку 

року 

Показники витрат 
  

 

Бюджет м. Києва 2863 500 248,97 

Кошти інших джерел, усього,  
у тому числі: 3548384 3548384 1787147,8 

власні кошти суб’єктів 

господарювання, 

з них: 1670194 1670194 248970 

- кошти комунальних 

підприємств 150 150 – 

- кошти промислових  

підприємств 1151244 1151244 – 

кошти фінансово-кредитних 

установ 1725000 1725000 1514673,7 

залучені кошти інвесторів 150175 150175 17200 

кошти міжнародних організацій 3000 3000 722 

кошти Фонду 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України 

на випадок безробіття – – 5582,1 

інші залучені кошти 15 15 – 

Усього вартість програми: 3551247 3548884 1787396,77 
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№ 

з/п 
Показник 2015 9 міс. 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. 300  

 у % до попереднього року 99,1  

2.2. Середньорічна кількість найманих працівників на 

малих та середніх підприємствах, тис. осіб 807,6  

 у % до попереднього року 87,9  

2.3. Кількість підприємців – фізичних осіб, тис. осіб 
306,9 357,7 

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

118,7 
(до 9 міс. 2015) 

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

 

135316,7 

 

149286,7 
 у % до відповідного періоду 113,7  

(до 2014 р.) 

150,4 
(до 9 міс. 2015) 

2.5. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки 
малого та середнього підприємництва, од. 4314 4613 

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

101,8 
(до 9 міс. 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 450 446,8 

 у % до відповідного періоду 155,9 
 (до 2014 р.) 

124,3 
(до 9 міс. 2015) 

3.2. Середньорічний обсяг реалізованої продукції 

(робіт, послуг) на одного працюючого на малих 

підприємствах, тис. грн 

 

837,4  

 у % до попереднього року 126,1   

3.3. Середньорічний обсяг реалізованої продукції 

(робіт, послуг) на одного працюючого на середніх 

підприємствах, тис. грн   1792,4  

 у % до попереднього року 133,6  

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.) 

150,4 
(до 9 міс.2015) 

4.2. Питома вага малих та середніх підприємств у 

загальних обсягах реалізованої продукції (робіт, 

послуг) по місту, % 61,7  

 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** 90,4* 

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

грудня 2014) 

113,6* 
(до січня-серпня 

2015) 
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№ 

з/п 
Показник 2015 9 міс. 2016 

2.2 Чисельність працюючих, тис. осіб дані відсутні 118,3*
1
 

 у % до відповідного періоду 
 

93,7*
1 

(до серпня  2015) 

3. Ефективності   

3.1 Обсяг реалізованої промислової продукції у 
розрахунку на душу населення, тис. грн 42,9** 31,1* 

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

грудня 2014) 

127,0* 
(до січня-серпня 

2015) 
3.2 Середньомісячна заробітна плата, грн 

8679** 8696* 

 у % до відповідного періоду 140,5** 
(до грудня 

2014) 

128,8* 
(до серпня  

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, % 96,3 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-серпень 2016 року 
** Січень-грудень 2015 року 
*

1
 Серпень  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 6470 

2.2. Торгова площа, тис. кв. м 3600 3800 

2.3. Кількість об’єктів ресторанного господарства, од. 3219 3245 

2.4. Кількість місць в об’єктах ресторанного 

господарства, тис од. 179,3 179,6 

2.5. Оборот роздрібної торгівлі, млрд  грн 158,5 131,2 

2.6. Кількість підприємств побутового 

обслуговування*, од. 5634 5726 

3. Ефективності   

3.1. Роздрібний товарооборот підприємств на одну 

особу,  грн 2852,3 3178,4 

3.2. Забезпеченість торговими площами на тисячу осіб 

наявного населення, кв. м  1213,2 дані відсутні 
3.3. Середня кількість об’єктів побутових послуг на 

10 тис. осіб населення*, од.   
20 20 

4. Якості   

4.1. Оборот роздрібної торгівлі у % до попереднього 

року 85,4 103,9 
 * за даними районних у місті Києві державних адміністрацій 

 
 

 


