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 2019 рік
1.

Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:
Кількість заходів програми, од.
Всього
43

Виконаних
14

Невиконаних
29

Відсоток
виконаних
заходів, %
32,6

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів (до 5-7).
16.04.2019 взяли участь у організації та проведенні Третього
Фінансового Ярмарку для малого та середнього бізнесу, організатором якого
виступив Німецько-Український Фонд (НУФ) за фінансової підтримки Уряду
Німеччини через банк розвитку KfW (захід 6.2 Підпрограми 1).
Спільно з маркетинговим агентством «LipskyMarketingGroup»
організували на провели 3безкоштовні семінари для підприємців, спільно з
Головним управлінням Державної податкової служби у м. Києві організовано
та проведено 2 семінари для підприємців (захід 7.1Підпрограма 1).
Організовано та проведено 03.09.2019 святкові заходи з нагоди
відзначення в 2019 році в місті Києві Дня підприємця (захід 7.2 Підпрограма
1).
Організовано та проведено 20.09.2019 відзначення 28
кращих
працівників та колективів промислових підприємств машинобудівної галузі
міста Києва (захід 4.1 Підпрограма 2).
У 2019 році
в інформаційній системі «Промисловість і наука»
зареєстровано 1871 промислових підприємств м. Києва, які звітують до
Головного управління статистики в м. Києві за формами 1П та 1ПЕ та
наукових організацій. Також до ІС «Промисловість і наука» були внесені дані
про 25050 видів товарної продукції від 323 підприємств, установ та
організацій з кола розпорядників коштів бюджету міста Києва всіх рівнів та
комунальних підприємств, установ, тощо (захід 8.1 Підпрограма 2).
Проведено міський конкурс-огляд суб’єктів господарювання сфери
побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві, 11
об’єктів побуту стали переможцями міського конкурсу-огляду (захід 4.1
Підпрограма 3).
17-18.08.2019 проведено на вул. Хрещатик тематичний загальноміський
шкільний ярмарок (захід 2.1Підпрограма 3).

1

З метою підтримки соціально незахищених верств населення у місті
Києві між Департаментом економіки та інвестицій, Департаментом
промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та ПрАТ «Київхліб»
укладено інвестиційні договори від 27.11.2019 №№ 050-13/і/206, 050-13/і/209
«Про створення об’єктів роздрібної торгівлі продуктами харчування, що
користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві (захід 1.1
Підпрограма 3).
1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів (до 5-7) із
зазначенням причин невиконання.
Оскільки, Комплексна міська цільова програма сприяння розвитку
підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 роки
затверджена 12.11.2019, а у бюджеті м. Києва на 2019 рік не було
передбачене фінансування на виконання заходів Комплексної програми, не
виконані наступні заходи.
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 5.1Підпрограма 2).
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
Кількість результативних
показників, од.
Всьо
го
252

Виконаних
63

Відсоток
виконаних
результативних
Невикопоказників, %
наних
189
25

Індикатори програми
Відсоток
досягнутих
індикаторів
Недосяг- програми,
%
нутих
6
40

Кількість індикаторів
програми, од.
Всього
10

Досягну
-тих
4

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).
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Оскільки, фінансування заходів Комплексної програми у 2019 році
відсоток виконання результативних показників становить лише 25 %, у той
же час було досягнуто виконання 40 % індикаторів.
Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в
цілому (до 1 сторінки).
Низький рівень виконання Комплексної програми пов’язаний з тим, що
у бюджеті м. Києва на 2019 рік не було передбачене фінансування на
виконання заходів Комплексної програми.
Разом з тим, за всіма визначеними Комплексною програмою
завданнями проводилась організаційна робота.
Рішенням Київської міської ради від 12.11.2019 № 60/7633 внесено
зміни до Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та
середнього підприємництва у місті Києві, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 21.10.2017 № 46/305.
Розроблено програму та проведено 03.06.2019 у рамках V Національного
експортного
форуму
у Торгово-промисловій
палаті
України
воркшоп «СМАРТ-спеціалізація промисловості міста Києва як тріггер
інноваційних змін».
Під час роботи воркшопу спільно з фахівцями Державної установи
«Інститут економіки та прогнозування НАН України» організовано
практичну взаємодію робочих груп та творчих майстерень з представників
компаній легкої, харчової та фармацевтичної промисловості щодо розвитку
експорту та інтеграції в глобальні ланцюги доданої вартості, впровадження
СМАРТ-технологій у відповідній галузі.
За результатами проведення воркшопу напрацьовано практичні
рекомендації щодо впровадження СМАРТ-технологій для розвитку
галузей легкої, харчової та фармацевтичної промисловості у столиці.
Взято участь у організації та проведенні 03.12.2019 комплексного
заходу «Українські індустріальні дні» та ІІ форуму індустріальних
парків «Синергія співробітництва бізнесу та влади», який відбувся в
CHAMBER COLISEUM Торгово-промислової палати України.
Українські індустріальні дні проведено Торгово-промисловою палатою
України, спільно з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України, іншими органами виконавчої влади, міжнародними
організаціями (UNIDO, GIZ) та Київською міською державною
адміністрацією. Головною метою заходу є синергія влади та бізнесу щодо
побудови в Україні інноваційної промислово-аграрної моделі економічного
розвитку.
Акцентами заходів ІІ форуму індустріальних парків «Синергія
співробітництва бізнесу та влади» було розкриття потенціалу такого
інструменту економічного та промислового розвитку країни як індустріальні
парки та еко-парки, у тому числі з урахуванням досвіду їх функціонування в
провідних країнах світу, зокрема, у країнах-сусідах України.
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Значна увага була приділена практичним питанням удосконалення
законодавства в цій сфері, досвіду регіонального та місцевого розвитку
індустріальних парків, можливостям вирішення актуальних питань з
фінансування проектів ІП та надання допомоги з підключенням до
енергетичних мереж та розбудови транспортної інфраструктури,
використання коштів Державного фонду регіонального розвитку, залучення
приватних інвестицій в інвестиційні проекти ІП тощо. Під час проведення
заходу працювала виставка-презентація діючих індустріальних парків.
Проведено роботу щодо організації
III Конференції «Нова
індустріалізація», яка відбулась 04.12.2019 у GRAND HALL CHAMBER
PLAZA Торгово-промислової палати України. На конференції розглядались
питання підтримки та розвитку національної промисловості в контексті
реалізації цілей сталого розвитку, розвитку переробної промисловості як
драйвера зростання економіки України, перспектив інтеграції України у
світові ланцюги створення доданої вартості, розвитку ринку енергетики для
промисловості, інструментів підтримки та фінансування національної
промисловості, «промислового безвізу» та Угоди АСАА, задіяння внутрішніх
інвестицій для реалізації інвестиційних проектів в Україні та інші. Взяли
участь 72 керівника промислових підприємств.
З метою підтримки місцевого виробника, створення інвестиційного
клімату для розвитку бізнесу, просування промислової продукції на
міжнародні ринки та зростання економіки міста Києва проводилася робота з
керівниками промислових підприємств столиці, з Радою директорів
промислових підприємств, установ та організацій м. Києва щодо залучення
їх до участі у міжнародних виставках.
Так, з січня по грудень 2019 року в 17 міжнародних виставках свою
продукцію презентували 175 київських промислових підприємств.
У 2019 році було проведено 2 виїзні наради на територію ВАТ
«Радикал» та виїзну нараду в зону відчуження Чорнобильської АЕС.
Прийнято участь у засіданні Комітету Верховної ради України з питань
екологічної
політики
та
природокористування.
Опрацьовано
з
Антимонопольним комітетом України питання щодо правомірності надання
фінансування на вирішення екологічних проблем ВАТ «Радикал».
Також, у січні–грудні
2019 року індекс промислової продукції
підприємств м. Києва становив 96,6% до січня–грудня 2018 року (в Україні –
98,2%). На підприємствах переробної промисловості відбулося падіння
індексу промислової продукції на 4,6%.
Зростання відбулося за рахунок таких видів економічної діяльності:
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
препаратів – на 3,7% (в Україні збільшення на 6,3%);
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції – на 1,8% (в Україні зменшення на 0,7%);
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на
4,5% (в Україні зменшення на 5,6);
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Також, у січні–грудні 2019 року відбулося зростання на 3,2% за видом
економічної діяльності: «Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря» (в Україні зменшення на 2,7%).
Скорочення відбулося у таких видах промислової діяльності:
виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 6,0%
(в Україні зменшення на 2,0%);
текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри
та інших матеріалів – на 3,4% (в Україні зменшення на 9,9);
металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів,
крім машин і устаткування – на 11,1 % (в Україні зменшення на 3,1 %);
виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 5,4 % (в Україні
збільшення на 3,3 %);
виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній
діяльності – на 21,7 % (в Україні зменшення на 5,8 %).
Негативний вплив на розвиток промисловості у січні–грудні 2019 року
спричиняли:
недостатня
урегульованість
законодавчого
поля
формування
промислової політики;
висока енерго- та ресурсозатратність виробництва в умовах зростання
цін на енергоносії (природний газ), що спричиняє високу собівартість
продукції;
повільний процес переходу виробників на технічні європейські
стандарти (зокрема, відсутність імплементації технологічних регламентів, які
використовуються в ЄС);
насичення внутрішнього ринку імпортованими товарами, які завозяться
за заниженою митною вартістю; наявність ввізного мита на імпорт
технологічного обладнання;
надмірне податкове навантаження на промислові підприємства м. Києва
у зв’язку із застосуванням завищеного коефіцієнту функціонального
використання земель промисловості, що призводить до збільшення податку
на землю та рівня орендної плати за користування земельними ділянками для
промислових підприємств у 2 рази, зменшення обсягу обігових коштів,
падіння обсягів промислового виробництва;
відсутність дієвих інструментів державної підтримки інноваційної
діяльності та неналежне фінансування сектору наукових досліджень та
розробок;
неритмічне державне фінансування оборонного замовлення протягом
року, незважаючи на значні суми, передбачені для цих цілей у державному
бюджеті, що призводить до переорієнтації підприємств на виконання
замовлень інших країн та продукції іншого спрямування;
гострий дефіцит кваліфікованих кадрів робочих спеціальностей тощо.
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За оперативними даними Головного управління статистики у м. Києві по
показникам розвитку малого та середнього підприємництва у 2018 році
місто Київ залишається лідером серед регіонів України. У столиці
зосереджено 25,7 % малих та середніх підприємств України, на яких зайнято
21,3 % всіх найманих працівників малих та середніх підприємств України і
21,2 % всіх зайнятих працівників малих та середніх підприємств України та
реалізовано 41,8 % загальних обсягів реалізації їх продукції (товарів,
послуг).
За оперативними даними Головного управління статистики у м. Києві у
2018 році у м. Києві діяло 91 362 малих та середніх підприємства, з них 87
752 малих та 3610 середніх. Порівняно з попереднім роком загальна кількість
малих та середніх підприємств у місті збільшилась на 7,44 %. У розрахунку
на 10 тис. осіб наявного населення це становить 310 підприємств (у т. ч. 298
малих та 12 середніх).
Середньорічна кількість найманих працівників малих та середніх
підприємств у 2018 році збільшилася на 3,7 % порівняно з 2017 роком та
становила 914,6 тис. осіб або 55,2 % від загальної кількості найманих
працівників підприємств міста.
Середньорічна кількість зайнятих працівників малих та середніх
підприємств у 2018 році збільшилася на 3,5 % порівняно з 2017 роком та
становила 930,0 тис. осіб або 55,6 % від загальної кількості зайнятих
працівників підприємств міста.
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих та середніх
підприємств збільшився на 25 % та становив 2377867,4 млн грн або 61,7 %
від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств
Києва.
Обсяг реалізованої продукції середніх підприємств збільшився на 25,5 %
та становив 1774826,9 млн грн, малих підприємств збільшився на 23,6 % та
становив 603040,5 млн грн. Частка обсягу реалізованої продукції (товарів,
послуг) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) по
економіці міста в цілому на малих підприємствах становила 15,6 %, на
середніх – 45,3 %.
За даними ГУ ДПС у м. Києві та Офісу великих платників податків ДПС
у 2019 році порівняно з 2018 роком:
- на 13,8 % збільшилась загальна кількість суб’єктів підприємництва у
м. Києві, зареєстрованих як платники податків, станом на 01.01.2020 їх
кількість становила 852 тис., у тому числі: кількість юридичних осіб
становила 285,2 тис., що на 10,3 % більше, кількість фізичних осіб –
підприємців – 566,8 тис., що на 15,6 % більше;
- на 14,8 % збільшилась загальна кількість суб’єктів підприємництва,
що фактично сплачували податки, станом на 01.01.2020 їх кількість
становила 522,1 тис., у тому числі: кількість юридичних осіб збільшилась на
5,1 % та становила 92,5 тис., кількість фізичних осіб – підприємців
збільшилась на 17,1 % та становила 429,6 тис.;
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- до Зведеного бюджету надійшло 338,4 млрд грн, що в 1,2 рази
більше, ніж у 2018 році;
- до бюджету м. Києва – 39,5 млрд грн, що у 1,3 рази більше, ніж у
2018 році.
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