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З 40 заходів Комплексної програми виконано 15 заходів, що

становить 37,5 % від їх загальної кількості, в тому числі:

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.

Підпрограма Запланова

ні заходи

Виконані

заходи

%

Підпрограма 1. Міська цільова програма сприяння розвитку 

малого та середнього підприємництва на 2019-2022 роки 

16 8 50

Підпрограма 2. Міська цільова програма сприяння розвитку 

промисловості на 2019-2022 роки

17 4 23,5

Підпрограма 3. Міська цільова програма сприяння розвитку 

споживчого ринку на 2019-2022 роки 

7 3 42,9

Необхідно

у 2020 році, 

тис. грн

Виділено

у 2020 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
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Міська цільова програма сприяння 
розвитку малого та середнього 

підприємництва на 2019 – 2022 роки



Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам
малого та середнього підприємництва в м. Києві
(п. 6.1 Підпрограми 1)

Програма фінансово-кредитної підтримки суб'єктів малого та 

середнього підприємництва у м. Києві затверджена рішенням 

Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/305

(зі змінами та доповненнями)



ФРП 

Фонд  розвитку підприємництва

Партнери 
Програми фінансово-кредитної  підтримки 

суб'єктів малого та середнього підприємництва у м. Києві   

АБ «Укргазбанк»

Банки-партнери:

АТ «Кредобанк»

АТ «ПроКредит Банк»

АТ «КредитВест Банк»

АТ «Ощадбанк»

Київська міська державна адміністрація
Департамент промисловості та 

розвитку підприємництва

АТ «Мегабанк»

АТ «Банк Альянс»

АТ КБ «ПриватБанк»

ПАТ «Банк Восток»

АТ «КБ «Глобус»

Уповноважені банки:

АТ «Альфа-Банк»

АТ «ОТП Банк»
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Механізм реалізації Спільної програми КМДА та ФРП з часткового 
відшкодування процентних ставок за кредитами МСП

77

Позика Уряду 
Німеччини через 
KfW

Програма ЄС з 
компенсації валютних 
збитків

МСП 
України

11,5
%

МСП 
регіону

5,75
%

Банки-
партнери

₴ 1,5 
млрд

.

Компенсація

50%

Види діяльності:
1. Сільське господарство
2. Переробна 

промисловість
3. Готельний бізнес
4. Ресторанний бізнес
5. Енергоефективність
6.     Тощо

₴9
млн 
грн

Асигнування з 
бюджету 
м. Києва

в 2021 
році



НАДАННЯ ФКП У 2020 РОЦІ

У 2020 році банками-партнерами та 

уповноваженими банками надано 

кредити позичальникам по 

111 кредитним договорам, із них: 

72 - малими підприємствами; 

21 - середніми підприємствами;

18 - фізичними особами-підприємцями.

на суму близько  200 млн грн, які 

отримали компенсацію відсотків з 

бюджету міста Києва на суму 3,7 млн грн



Проведення заходів з нагоди Дня підприємця

(п. 7.2. Підпрограми 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.



Міська цільова програма сприяння 
розвитку промисловості 

на 2019–2022 роки



Популяризація робітничих професій, в тому числі

відзначення професійних свят працівників галузей

промисловості

(п. 4.1. Підпрограми 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.



Здійснено супроводження роботи ІС «Промисловість і наука»

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

- із загальної кількості 1606 промислових підприємств м. Києва,

розділ «Загальні відомості» заповнений по 1158 промисловим

підприємствам; розділ «Виробничо-господарська діяльність»

заповнений по 2 підприємствам; розділ «Продукція» –

по 775 підприємствам;

- із загальної кількості 340 науково-дослідних установ міста

актуалізовано дані по 334 організаціям.

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.

Розвиток інформаційної системи

«Промисловість і наука міста Києва»

(п. 8.1. Підпрограма 2)

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


Організація конкурсу «Кращий експортер року»

із забезпеченням інформаційної підтримки

підприємствам-дипломантам

(п. 10.2. Підпрограма 2)

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.

Прийняте рішення нагородити ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» за

особливі результати діяльності з експорту товарів в конкурсі

«Кращий експортер року» за підсумками роботи в 2019 році.

Загалом на участь у Конкурсі подана 21 заявка.



Міська цільова програма сприяння 
розвитку споживчого ринку 

на 2019–2022 роки



Розширення мережі продовольчих магазинів здорового 

харчування (п.1.1. Підпрограма 3).

З метою підтримки соціально незахищених верств населення,

відповідно до інвестиційних договорів між Департаментом

економіки та інвестицій, Департаментом промисловості та розвитку

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) та ПрАТ «Київхліб»

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%.

Встановлено 200 таких 

об’єктів. 



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.



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.

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.



Робота по демеркуризації території 

промислового майданчика 

ВАТ «Радикал» 

(пункт 5.1 Підпрограма 2)

Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

Проведення щорічної виставки-

презентації промислової продукції 

київських виробників «Зроблено в 

Києві» 

(пункт 8.3 Підпрограма 2)



Володимирський ринок

Реконструкція будівлі критого 

ринку на вул. Антоновича,115 

(захід 3.2 Підпрограми 3)

Бессарабський ринок

Реставрація із пристосуванням 

будівлі критого ринку 

на Бессарабській площі, 2 

(захід 3.1 Підпрограми 3)

Житній ринок

Реконструкція будівлі критого 

ринку на вул. Верхній Вал, 16 

(захід 3.3 Підпрограми 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

65

195

з 260 результативних 
показників

Виконано 65 (25%) Не виконано

2

8

з 10 індикаторів

Виконано 2 (20 %) Не виконано



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».



КОМПЛЕКСНА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 
СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, 
ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СПОЖИВЧОГО РИНКУ 

НА 2019 – 2022 РОКИ


