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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, у І півріччі  2021  року 

 

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми: 
 

Кількість заходів програми, од. 

 
Відсоток 

виконаних 

заходів, % Всього Виконаних Невиконаних 

38 11 27 28,95 

 

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

Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього 

підприємництва в м. Києві (п. 6.1. 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). 

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. 

Проведення навчальних програм  для підприємців (п. 5.1 Підпрограма 1)

 Причини невиконання: У зв’язку з запровадженням обмежувальних 

заходів у місті Києві з метою попередження розповсюдження нової 

коронавірусної інфекції (COVID – 19) заходи не проводились. У  бюджеті м. 

Києва не виділені кошти на реалізацію заходу.  

 

Проведення щорічної виставки-презентації промислової продукції 

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

Причини невиконання: У  бюджеті м. Києва не виділені кошти на 

виконання заходу.  

 

Реставрація із пристосуванням будівлі критого ринку на Бессарабській     

площі, 2  (п. 3.1. Підпрограма 3). 

Причини невиконання: У  бюджеті м. Києва не виділені кошти на виконання 

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

Підпрограми 3).  

Причини невиконання: У  бюджеті м. Києва не виділені кошти на виконання 

заходу. 

  

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

Підпрограма 3).  

Причини невиконання: У  бюджеті м. Києва не виділені кошти на 

виконання заходу. 

 

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, 

% 
Всього 

Вико-

наних 

Невико-

наних 
Всього 

Досягну-

тих 

Недосяг-

нутих 

216 

 

45 171 20,83 10 2 8 20 

 

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 у  2021  році  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 20,83 %  та досягнуто виконання  20 % 

індикаторів. 

 

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в 

цілому (до 1 сторінки). 

Відсутність фінансування заходів Комплексної програми у 2021  році 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.  

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. 
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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. 

Підготовлено проєкт рішення Київської міської ради «Про внесення змін 

та доповнень до Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів 

малого та середнього підприємництва у місті Києві, затвердженого рішенням 

Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053», який прийнятий Київською 

міською радою 08.04.2021. 

Проводиться робота щодо створення наукового парку «Academ.City» 

(далі – Науковий парк) на базі інститутів НАН України. 

Планується робота: щодо визначення територіальних меж, механізмів,  

напрямків діяльності, переліку розробок, підготовки до  створення, пошуку 

інвесторів. Концепт розробляється німецько-українською командою в рамках 

спільного проекту  Київського академічного університету, Університету ім. 

Гумбольдта м. Берлін та Технопарку «Адлерсхоф-Берлін», підтримується 

Міністерством освіти і науки Німеччини.  

 

 


