
Звіт про хід виконання у 2020 році заходів  

Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку 

підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.11.2019 № 59/7632 

 

Звіт про виконання у  2020 році заходів Комплексної програми наданий 

відповідно до рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 65/7638 «Про 

внесення змін до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських 

цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради 

від 29.10.2009 № 520/2589» та направлений постійній комісії з питань бюджету 

та соціально-економічного розвитку листом від 19.02.2021 № 052-736. 

 

Комплексна програма прийнята 12.11.2019. На виконання заходів 

Комплексної програми у бюджеті міста Києва на 2020 рік передбачені кошти у 

сумі 7000 тис. грн (на надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого 

а середнього підприємництва). З 40 заходів Комплексної програми у 2020 році 

виконано 15 заходів, що становить 37,5 % виконання, в тому числі:  

з 16 заходів Підпрограми 1. Міська цільова програма сприяння розвитку 

малого та середнього підприємництва на 2019-2022 роки виконано 8 заходів, що 

становить 50 % виконання;  

з 17 заходів Підпрограми 2. Міська цільова програма сприяння розвитку 

промисловості на 2019-2022 роки виконано 4 заходи, що становить 23,5 % 

виконання;  

з 7 заходів Підпрограми 3. Міська цільова програма сприяння розвитку 

споживчого ринку на 2019-2022 роки виконано 3 заходи, що становить 42,9 % 

виконання.  

 
Необхідно у 2021 році, 

тис. грн 

Виділено у 2021 році, 

тис. грн 

Відсоток 

виділеного  

до необхідного 

Загальна  сума  

на Комплексну 

програму 

137055,7 7000 5,11 

Підпрограма 1 9190 7000 76,17 

Підпрограма 2 27770 0 0 

Підпрограма 3 100095,7 0 0 

 

 

Низький відсоток виконання заходів Комплексної програми 

пов'язаний з тим, що у бюджеті м. Києва на 2020 рік виділено кошти на  

виконання 1 заходу із 38 заходів, які  потребували фінансування. 

 

  



А. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів. 

Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та 

середнього підприємництва в м. Києві (п. 6.1. Підпрограма 1). 

У місті Києві діє Програма фінансово-кредитної підтримки суб’єктів 

малого та середнього підприємництва, затверджена рішенням Київської міської 

ради від 21.09.2017 № 46/3053 (зі змінами та доповненнями). 

Проводилася робота щодо реалізації Положення про фінансово-кредитну 

підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053 (зі 

змінами та доповненнями) (далі – Програма ФКП). 

Підписано договори про співробітництво: 

1. Банками-партнерами: 

АТ «ПроКредит Банк»  від 24.04.2020 № ФКП-1/2020; 

АТ «Вест файненсенд кредит банк»  від 24.04.2020 № ФКП-2/2020; 

АТ «Кредобанк»  від 24.04.2020 № ФКП-3/2020; 

АБ «Укргазбанк»  від 24.04.2020 № ФКП-4/2020; 

АТ «Мегабанк»   від 08.05.2020 № ФКП-5/2020; 

АТ «Державний ощадний банк України»  від 26.05.2020 № ФКП-6/2020; 

2. Уповноваженими банками: 

АТ «Банк Альянс»   від 09.09.2020 № ФКП-7/2020; 

АТ «КБ «Глобус»  від 09.09.2020 № ФКП-8/2020; 

АТ «Альфа – Банк»  від 09.09.2020 № ФКП-9/2020; 

ПАТ «Банк Восток» – від 09.09.2020 № ФКП-10/2020; 

АТ КБ «ПриватБанк» – від 09.09.2020 № ФКП-11/2020; 

АТ «ОТП БАНК» - від 02.11.2020 № ФКП-12/2020. 

Інформацію про Програму ФКП розміщено на сайтах Київської міської 

державної адміністрації, районних в місті Києві державних адміністрацій, Фонду 

розвитку підприємництва, банків-партнерів, Київського міського центру 

зайнятості, Київської торгово-промислової палати, Українського союзу 

промисловців і підприємців, Інформаційної системи формування баз даних 

промислового і наукового комплексів м. Києва ІС «Промисловість і наука», 

розповсюджено через ЦНАПи. 

Прийнято рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 89/9167 «Про 

деякі питання надання фінансово–кредитної підтримки суб’єктам малого та 

середнього підприємництва у місті Києві» та рішення Київської міської ради від 

28.07.2020 № 89/9168 «Про внесення змін та доповнень до рішення  Київської 

міської ради від 21.09.2017 № 46/3053 «Про затвердження Положення про 

фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва 

у місті Києві».  

На постійній основі проводяться наради (з дотриманням протиепідемічних 

заходів) з банками-партнерами, уповноваженими банками щодо реалізації 

Програми ФКП.  

У 2020 році банками-партнерами, уповноваженими банками та Фондом 

розвитку підприємництва надано кредити позичальникам по 111 кредитним 



договорам на суму близько    200 млн грн, які отримали компенсацію відсотків 

на суму 3,7 млн грн. 

 

Проведення заходів з нагоди Дня підприємця (п. 7.2. Підпрограма 1). 

День підприємця відзначається щорічно у першу неділю вересня 

відповідно до Указу Президента України від 05.10.1998 № 1110/98 «Про День 

підприємця». 

До Дня підприємця організовано нагородження відзнаками Київського 

міського голови 16 підприємців / працівників підприємств / колективів 

підприємств міста Києва, які зробили особистий вагомий внесок у розвиток 

бізнес-середовища столиці. 

 

Проведення заходів з нагоди Дня машинобудівника (п. 4.1. 

Підпрограма 2). 

День машинобудівника відзначається щорічно у четверту неділю вересня 

відповідно до Указу Президента України від 08.09.1993 № 361/93 «Про День 

машинобудівника». 

До Дня машинобудівника організовано нагородження відзнаками 

Київського міського голови 23 кращих працівників промислових підприємств 

машинобудівної галузі міста Києва. 

 

Розвиток  інформаційної системи  «Промисловість і наука міста 

Києва» (п. 8.1. Підпрограма 2). 

У 2020 році здійснювалось супроводження роботи  ІС «Промисловість і 

наука» (http://ispn.kievcity.gov.ua): 

- із загальної кількості 1606 промислових  підприємств м. Києва, які 

звітують до Головного управління статистики в м. Києві за формами 1П та 1ПЕ, 

розділ «Загальні відомості» заповнений по 1158 промисловим підприємствам; 

розділ «Виробничо-господарська діяльність» заповнений по 2 підприємствам; 

розділ «Продукція» – по 775 підприємствам; 

- із загальної кількості науково-дослідних установ міста (340) в ІС  

актуалізовано дані по 334 організаціям. 

Також до ІС «Промисловість і наука» внесена інформація про промислову 

продукцію, яку планується закуповувати у 2020 році, а саме: дані про 18139 видів 

товарної продукції від 327 підприємств, установ та організацій з кола 

розпорядників коштів бюджету міста Києва всіх рівнів та комунальних 

підприємств, установ, тощо.  

В ІС «Промисловість і наука» працює розділ новин, де висвітлюються 

значні події, які стосуються роботи промислового та наукового комплексів 

м. Києва, також створено міжнародну версію ІС англійською мовою для 

представлення можливостей київських промислових підприємств за межами 

України. 

 

 

http://ispn.kievcity.gov.ua/


Організація конкурсу «Кращий експортер року» із забезпеченням 

інформаційної підтримки підприємствам-дипломантам (п. 10.2. 

Підпрограма 2). 

На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) «Про проведення конкурсу «Кращий 

експортер року» Департаментом організовано проведення конкурсу на 

безоплатній основі. 

17.12.2020 в Київській торгово-промисловій палаті відбулось онлайн-

засідання міської комісії з організації та проведення Конкурсу, на якому 

визначено переможцями 16 київських підприємств – експортерів у 

16 номінаціях. Загалом на участь у Конкурсі  подана  21 заявка. 

Окрім цього, відповідно до Положення про Конкурс прийняте рішення 

нагородити ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» за особливі результати діяльності з 

експорту товарів в конкурсі «Кращий експортер року». 

 

Розширення мережі продовольчих магазинів здорового харчування 

(п.1.1. Підпрограма 3). 

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» (лоти 1-4). ПрАТ «Київхліб» встановлено 200 

таких об’єктів. Відповідно до інвестиційних договорів інвестор взяв на себе 

зобов’язання забезпечувати продаж хліба та хлібобулочних виробів, що 

користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві утримувачам 

багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка 

киянина», в тому числі і пільговим категоріям населення, зі знижками від 20% 

до 70%. 

 

Організація та проведення міського і районних конкурсів – оглядів 

суб’єктів господарювання сфери побуту (п. 4.1. Підпрограма 3). 

На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2011 № 1043 «Про міський 

конкурс-огляд суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування на 

присвоєння звання зразкового у м. Києві», прийнято розпорядження від 

07.04.2019 № 578 «Про результати міського конкурсу-огляду суб’єктів 

господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання 

зразкового у м. Києві у 2019 році». 16 об’єктів побуту стали переможцями 

міського конкурсу-огляду. 

 

Б. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів. 

 

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. Проводиться робота по наданню 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. 

 

Враховуючи зазначене вище не виконано наступні заходи: 

Робота по демеркуризації території промислового майданчика 

ВАТ «Радикал» (пункт 5.1 Підпрограма 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). 

 

Відсутність фінансування заходів Комплексної програми у 2020  році та  

запровадження обмежувальних заходів, встановлених з метою запобігання  

розповсюдження нової коронавірусної інфекції (COVID - 19) на території  місті 

Києва, призвели до того, що із 260 результативних показників виконано 65, що 

становить 25 % виконання та із 10 індикаторів Комплексної програми виконано 

2, що становить 20 % виконання. 

 

На виконання: 

- заходу 6.1. Підпрограми 1 «Надання фінансово-кредитної підтримки 

суб’єктам малого та середнього підприємництва в м. Києві» профінансовано 

3,7 млн грн коштів бюджету м. Києва; 

- заходу 8.1. Підпрограми 1 «Сприяння розвитку підприємницької 

ініціативи серед безробітних шляхом організації відповідної професійної 

підготовки, надання безробітним одноразової допомоги по безробіттю для 

організації підприємницької діяльності» профінансовано 1271,7 тис. грн з Фонду 

загальнообов’язкового державного та соціального страхування України на 

випадок безробіття; 

- заходу 1.1. Підпрограми 3 «Розширення мережі продовольчих магазинів 

здорового харчування» профінансовано 70 111,5 тис. грн власних коштів 

ПрАТ «Київхліб». 

 

Разом з тим, за всіма визначеними Комплексною програмою  

завданнями проводилась організаційна робота.  

 

Здійснювалася координація роботи підприємств державного сектору 

економіки, що передані до сфери управління Київської міської державної 

адміністрації, а також комунальних підприємств, підпорядкованих 

Департаменту. 



 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 08.09.2020 № 1386 Департамент 

здійснював організаційне забезпечення Експертної групи зі стимулювання 

економіки та розвитку малого і середнього підприємництва в умовах подолання 

негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо 

запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що постійно працює під головуванням 

Київського міського голови Віталія Кличка. Забезпечено проведення 8 засідань 

Експертної групи. 

 

Спільно з Головним управлінням Державної податкової служби у м. Києві 

та Дніпровською районною вмісті Києві державною адміністрацією організовано 

та проведено наступні заходи для столичних платників податків: 

29.01.2020 семінар для юридичних осіб «Новації податкового законодавства»; 

30.01.2020 семінар для фізичних осіб-підприємців «Актуальні питання 

застосування норм податкового законодавства фізичними особами – 

підприємцями». 

 

Забезпечено організацію роботи Ради директорів підприємств, установ та 

організацій м. Києва, в тому числі проведено: 

спільне засідання керівництва Національної академії наук України, Ради 

директорів підприємств, установ та організацій м. Києва, Українського союзу 

промисловців і підприємців, виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) стосовно інноваційно-

індустріального розвитку країни (19.02.2020); 

спільне засідання Президії Ради директорів підприємств, установ та 

організацій м. Києва, Національної академії наук України та Українського союзу 

промисловців і підприємців в Національній академії наук України за участі 

заступника голови Київської міської державної адміністрації О. Харченка в 

Київській міській державній адміністрації (25.09.2020); 

презентацію проєкту «Медичний супровід працюючих для збереження та 

розвитку трудового потенціалу» Київського відділення ГО «Українська асоціація 

сприяння охороні здоров’я населення» (15.07.2020); 

презентацію проєкту «Технології штучного інтелекту та інтернет речей для 

промислових підприємств» (28.07.2020); 

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. 

 

Залучено промислові підприємства міста Києва до участі у наступних 

виставкових заходах: 

Міжнародна спеціалізована виставка взуття, шкіргалантереї, хутра та 

комплектуючих (21.01.-24.01.2020);  



KyivFashion, а саме: виставці товарів легкої промисловості, презентація 

книги «Розвиток кластерного підприємництва в легкій промисловості міста 

Києва» (05.02.2020); 

Міжнародна будівельна виставка (18.02.-20.02.2020);  

Міжнародний форум виробників та постачальників меблів (26.02-

29.02.2020);  

Міжнародна вистава «Хлібопекарська та кондитерська індустрія 2020» 

(23.09.2020);  

Міжнародний промисловий форум (24-27 листопада 2020). 

 

Проведено організаційну роботу щодо підготовки до проведення Третього 

форуму регіонів України та Білорусі у м. Гродно Республіки Білорусь за участі 

Президентів України та Республіки Білорусь (8-9 жовтня), зокрема, підготовлено 

та надано пропозиції Торгово-промисловій палаті України, як основному 

організатору від України щодо участі в роботі ІІІ Форуму регіонів України та 

Білорусі наукових парків Києва (Науковий парк «Стале природокористування та 

якість життя», Науковий парк «Київська політехніка», Науковий парк Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка). 

 

Організовано підготовку та взято участь в проведені бізнес-форумів, 

конференцій, круглих столів за участю представників столичних та іноземних 

підприємств, наукових установ, посольств іноземних держав з презентацією 

інвестиційно-інноваційних пропозицій, а саме: 

в онлайн заході на тему «Вплив COVID-19 на українські виробничі 

підприємства та допомога у відновленні нормальної роботи» (07.08.2020); 

в онлайн-заході «Ресурсоефективність промислових підприємств у 

Західному регіоні», який організований Центром ресурсоефективного та чистого 

виробництва (05.11.2020); 

у вебінарі «Ефективне управління інноваціями в промисловості на 

регіональному рівні», організованому Асоціацією підприємств промислової 

автоматизації України та ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України» (09.11.2020); 

в роботі XIІІ Міжнародного бізнес-форуму «Проблеми та перспективи 

розвитку інноваційної діяльності в Україні»(12.11.2020); 

в роботі круглого столу «Смарт-спеціалізація в Києві та Київській області: 

харчова, фарма та біо-фарма», який проведено у форматі відео-конференції 

(02.12.2020); 

в роботі круглого столу «Подолання проблем, пов’язаних з пандемією: 

практичні дії фахівців, влади та бізнесу» (15.12.2020); 

в онлайн-конференції «Екомодернізація української промисловості: від 

ресурсоефективності до циркулярної економіки» (16.12.2020). 

 

В рамках виконання Угоди про співробітництво виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА) і Національної академії наук України 

організовано та проведено наступні заходи: 



зустріч Президії НАН України з керівництвом Українського союзу 

промисловців і підприємців, Радою директорів підприємств, установ та 

організацій м. Києва щодо розгляду розробок інститутів Національної академії 

наук України в фармацевтичній галузі та проведення у 2020 році спільних 

заходів (02.02.2020); 

спільне робоче засідання керівництва Національної академії наук України, 

Українського союзу промисловців і підприємців, Департаменту щодо питань 

розвитку промислового виробництва, подолання кризових тенденцій у 

промисловій сфері (19.02.2020); 

зустріч з виконувачем обов’язки Президента Національної академії наук 

України Наумовцем А.Г. з питання залучення установ НАНУ  до презентації 

своїх наукових проєктів та розробок, які можуть бути впровадженні у міське 

господарство столиці (29.07.2020); 

визначено тематику презентації розробок (медицина, біотехнології, 

житлово-комунальне господарство та енергетика), орієнтовний перелік наукових 

установ учасників презентації (30.08.2020). 

 

Організовано роботу 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. 

 

Підписано Меморандум з Асоціацією експортерів і імпортерів ЗЕД 

(03.09.2020). 

Метою Меморандуму є координація зусиль Сторін, спрямованих на 

реалізацію Концепції нарощування промисловими підприємствами м. Києва 

експортного потенціалу, в тому числі в країни ЄС, шляхом сприяння ініціативам 

з просування експорту, в рамках реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 

2025 року у секторі «Промисловість та розвиток підприємництва». 

 

Підписано Меморандум з Українською асоціацією бізнесу та торгівлі 

(03.09.2020). 

Метою Меморандуму є координація зусиль Сторін, спрямованих на 

реалізацію експортного потенціалу виробників міста Києва, шляхом сприяння 

ініціативам з просування експорту в рамках оновлення Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом. 

 

Підготовлено та підписано Меморандум про співробітництво та взаємодію 

між Департаментом та ДП «Державний інформаційно-аналітичний центр 

моніторингу зовнішніх товарних ринків» (28.10.2020). 

ДП «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх 

товарних ринків» здійснює моніторинг цін на зовнішньому та внутрішньому 

товарних ринках, досліджує динаміку цінових процесів на ринках та 

відповідність контрактних (зовнішньоторговельних) цін кон’юнктурі світового 



ринку. Надає повний спектр інформаційних, аналітичних, дослідницьких та 

експертних послуг. Окремим важливим напрямом роботи підприємства є 

сприяння в розвитку об’єктів експортно-імпортних відносин та допомога в 

налагодженні ділових зв’язків із іноземними компаніями. 

 

Здійснено підтримку суб’єктів господарювання та залучення їх до 

організації торговельного обслуговування під час загальноміських заходів, 

тематичних ярмарків та фестивалів. 

Під час проведення державних та загальноміських заходів, виставок, 

фестивалів здійснюються заходи щодо забезпечення торговельного 

обслуговування киян та гостей столиці, а також надається підтримка суб’єктам 

господарювання щодо їх участі у зазначених заходах з метою просування і 

реалізації товарів власного виробництва за цінами виробника та створення 

тимчасових робочих місць: 

Культурно-мистецький проєкт «Новий рік-2020» на Софійській площі 

(14.12.2019-12.01.2020) та Контрактовій площі (14.12.2019-12.01.2020); 

Культурно-просвітницький захід у Центральному парку культури і 

відпочинку м.Києва (грудень 2019 року – до початку карантину); 

Загальноміський шкільний ярмарок на вулиці Хрещатик (15-16.08.2020). 

У заходах взяло участь 163 суб’єкта господарювання, якими створено 278 

робочих місць. 

 

Проводилося впорядкування тимчасових споруд для ведення 

підприємницької діяльності, засобів пересувної та сезонної торговельної мережі, 

ринків та АГЗС. 

 

Щоквартально проводився моніторинг об’єктів побуту з метою надання 

консультативної допомоги суб’єктам господарювання та забезпечення 

дотримання ними Правил побутового населення, затверджених постановою 

КМУ від 16.05.1994 № 313, а також дотримання карантинних обмежень. 

Обстежено 390 об’єктів побуту.  


