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Пояснювальна записка  

до звіту про хід виконання 

Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, 

промисловості та споживчого ринку на 2019 – 2022 роки, затвердженої 

рішенням Київради від 12.11.2019 № 59/7632, за 9 місяців 2020 року 

 

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми: 
 

Кількість заходів програми, од. 

 
Відсоток 

виконаних 

заходів, % Всього Виконаних Невиконаних 

40 12 28 30 

 

1.1.  Перелік найбільш вагомих виконаних заходів (до 5-7). 

Розвиток та розширення напрямків діяльності КП «Київський міський 

бізнес-центр» (п. 4.1. Підпрограма 1). 

        Популяризація   фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та 

середнього підприємництва шляхом підготовки буклетів, роликів тощо (п. 

6.2. Підпрограма 1). 

Розвиток  інформаційної системи  «Промисловість і наука міста Києва» 

(п. 8.1. Підпрограма 2). 

Проведення загальноміського шкільного ярмарку до нового навчального 

року (п.2.1. Підпрограма 3). 

Розширення мережі продовольчих магазинів здорового харчування 

(п.1.1. Підпрограма 3). 

 

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів (до 5-7) із 

зазначенням причин невиконання. 

Рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 «Про 

внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 

«Про бюджет міста Києва на 2020 рік» виділено кошти у сумі 7,0 млн грн на 

надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього 

підприємництва у місті Києві. 

Розпочата робота по відновленню ФКП. 

На виконання інших заходів Комплексної міської цільової програми 

сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку 

на 2019–2022  роки в бюджеті м. Києва на 2020 рік кошти не виділено. 

Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього 

підприємництва в м. Києві (захід 6.1 Підпрограма 1). 

Вирішення організаційних питань створення промислового вузла 

«Київська бізнес – гавань» (пункт 1.1. Підпрограма 2). 

Робота по демеркуризації території промислового майданчика ВАТ 

«Радикал» (пункт 5.1 Підпрограма 2). 
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Проведення щорічної виставки-презентації промислової продукції 

київських виробників «Зроблено в Києві» (пункт 8.3 Підпрограма 2). 

Реставрація із пристосуванням будівлі критого ринку  

на Бессарабській площі, 2 (захід 3.1 Підпрограма 3). 

Реконструкція будівлі критого ринку на вул. Антоновича,115 (захід 3.2 

Підпрограма 3). 

Реконструкція будівлі критого ринку на вул. Верхній Вал, 16 (захід 3.3 

Підпрограма 3). 
 
 

2. Оцінка ефективності виконання програми (для річного та заключного 

звітів): 

Результативні показники Індикатори програми 

Кількість результативних 

показників, од. 

 

Відсоток 

виконаних 

результативних 

показників, % 

Кількість індикаторів 

програми, од. 

Відсоток 

досягнутих 

індикаторів 

програми, 

% 
Всьо

го 

Вико-

наних 

Невико-

наних 
Всього 

Досягну

-тих 

Недосяг-

нутих 

260 

 

52 208 20 10 0 10 0 

 

На основі аналізу результативних показників та індикаторів програми, 

що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів у звітному році, 

дається оцінка ефективності виконання програми (до 1 сторінки). 

Відсутність фінансування заходів Комплексної програми за 9 місяців 

2020  року та  запровадження обмежувальних заходів, встановлених з метою 

запобігання  розповсюдження нової коронавірусної інфекції (COVID - 19) на 

території  місті Києва, призвели до того, що відсоток виконання 

результативних показників становить  лише  20 %  та досягнуто виконання  0 

% індикаторів. 

 

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в 

цілому (до 1 сторінки). 

Відсутність фінансування заходів Комплексної програми за 9 місяців 

2020  року та  запровадження обмежувальних заходів, встановлених з метою 

запобігання  розповсюдження нової коронавірусної інфекції (COVID - 19) на 

території  місті Києва. 

Разом з тим, за всіма визначеними Комплексною програмою  

завданнями проводилась організаційна робота.  

Підписано договір про співробітництво з Фондом підтримки 

підприємництва та АТ «ПроКредит Банк»; АТ «Вест файненс енд кредит 

банк»; АТ «Кредобанк»; ПАТ АБ «Укргазбанк»; АТ «Мегабанк» та АТ 

«Державний ощадний банк України»;  АТ «Банк Альянс»; АТ «КБ «Глобус»; 

АТ «Альфа – Банк»; ПАТ «Банк Восток» та АТ КБ «ПриватБанк». 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва  

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
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адміністрації) з бюджету міста Києва перераховано 508 238,14  грн на 

компенсацію відсотків позичальникам (фінансово-кредитна підтримка). 

Здійснено заходи щодо розвитку інформаційної системи «Промисловість 

і наука» (розширення функціоналу та збільшення кількості організацій 

зареєстрованих в Інформаційній системі «Промисловість і наука»). 

Проведено засідання балансових комісій з розгляду стану фінансово-

господарської діяльності державних підприємств, переданих до сфери 

управління Київської міської державної адміністрації. 

Здійснювалася координація роботи підприємств державного сектору 

економіки, що передані до сфери управління Київської міської державної 

адміністрації. 

Здійснювалось організаційне забезпечення роботи Ради директорів 

підприємств, установ та організацій м. Києва. 

Разом з тим, за всіма визначеними Програмою завданнями проводилась 

організаційна робота.  

Взято участь у спільному робочому засіданні керівництва Національної 

академії наук України, Українського союзу промисловців і підприємців, 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) стосовно інноваційно-індустріального розвитку країни, яке 

відбулось у залі президії Національної Академії наук України (19.02.2020).  

Взято участь у заходах виставки KyivFashion, а саме: виставці товарів 

легкої промисловості, презентація книги «Розвиток кластерного 

підприємництва в легкій промисловості міста Києва» та ін. KyivFashion 

відбулась у Міжнародному виставковому центрі (05.02.2020). 

Взято участь у спільному розширеному засіданні Антикризової ради 

громадських організацій України та правління УСПП: «Відтворення 

промисловості – передумова економічного зростання», яке відбулось у 

Торгово-промисловій палаті України (14.02.2020).  

Протягом січня-вересня 2020 року 9 промислових підприємств м. Києва 

презентували свої досягнення на наступних виставках: Міжнародній 

спеціалізованій виставці взуття, шкіргалантереї, хутра та комплектуючих 

(21.01.-24.01.2020); Міжнародній будівельній виставці (18.02.-20.02.2020); 

Міжнародному форумі виробників та постачальників меблів (26.02-

29.02.2020); Міжнародній виставці «Хлібопекарська та кондитерська 

індустрія 2020» (23.09.2020).  

З березня 2020 року в умовах обмежень на проведення масових заходів, 

а також в умовах загрози подальшого поширення короновірусної інфекції 

COVID-19, роботу щодо залучення підприємств до популяризації своє 

продукції на виставках,  призупинено до покращення епідеміологічної 

ситуації. 

Взято участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики та природокористування (17.02.2020). На засіданні 

розглядались питання екологічної безпеки, у т.ч. щодо демеркуризації  

ртутєвмісних відходів на території ВАТ «Радикал». 
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Також взято участь у роботі круглого столу «Шляхи вирішення 

екологічних проблем на території та об`єктах колишнього ВАТ «Радикал» у 

м. Києві» (25.02.2020). На заході розглядались питання пов`язані з 

припиненням функціонування ВАТ «Радикал» та забезпечення екологічної 

безпеки на його території та об`єктах. 

Взято участь у вебінарі з обговорення актуальної проблематики 

кластерної взаємодії. Захід проводився Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України за підтримки Організації 

Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) (13.05.2020).  

Взято участь у вебінарі з обговорення актуальної проблематики участі в 

ланцюгах доданої вартості. Захід проводився Міністерством розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України за підтримки 

Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) 

(01.06.2020). Під час заходу проведено обговорення ключових питань участі 

вітчизняних підприємств у глобальних, європейських і національних 

ланцюгах доданої вартості. 

Підготовлено та проведено нараду з питань фінансово-господарської 

діяльності підприємств, переданих до сфери управління Київської міської 

державної адміністрації (11.06.2020). На нараді розглядались питання роботи 

підприємств, плани розвитку на 2020 та 2021 роки, існуючі проблеми та 

шляхи їх вирішення. 

Підготовлено та проведено у Київській міській державній адміністрації 

нараду щодо екологічної ситуації на ВАТ «Радикал» (23.06.2020). Під час 

наради розглядались питання щодо залучення центральних органів 

виконавчої влади до розгляду питання демеркуризації промислового 

майданчика ВАТ «Радикал» та вирішенню питання їх фінансування. 

Проведено спільне засідання Президії Ради директорів підприємств, 

установ та організацій міста Києва, Української спілки промисловців та 

підприємців (25.09.2020), на якому розглянули  інформацію про стан роботи 

промислового комплексу м. Києва та реалізацію комплексу заходів щодо  

його покращення. 

 


