
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проміжного звіту про хід виконання Комплексної київської міської цільової 

програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 

2015-2018 роки за 2016 рік  

 

Діяльність Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації по 

виконанню Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку 

підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 роки направлена 

на реалізацію заходів з розвитку підприємництва, яке потребує не тільки підтримки 

стабільного, поступального розвитку, а й створення умов для впровадження 

інновацій, активізації формування конкурентоспроможних вітчизняних підприємств.  

У своїй діяльності райдержадміністрація дотримується основних принципів 

державної регуляторної політики та забезпечує виконання норм Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».                          

За 2016 рік районною владою регуляторні акти не приймались. 

Згідно з офіційними даними на 01.01.2017 року в Державній податковій 

інспекції у Дніпровському районі Головного управління ДФС на обліку перебувають 

48,5 тисяч суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі 21,8 тисяч юридичних 

осіб та 26,7 тисяч фізичних осіб-підприємців. Зокрема, у порівнянні з 2013 роком 

кількість юридичних осіб, зареєстрованих як платники податків, збільшилась на 

22,3%, в той же час кількість фізичних осіб-підприємців зменшилась на 5,6%. 

Для скорочення часу та витрат громадян, підприємців на отримання документів 

дозвільного характеру у відповідності із Законом України «Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності» з березня 2012 року функціонує районний відділ 

(центр) надання адміністративних послуг, що розташований на вул. Бажова, 11/8. 

Державні адміністратори працюють в інформаційній системі «Єдиний дозвільний 

центр м. Києва». 

Прийом документів та видача документів дозвільного характеру здійснюється 

за принципом організаційної єдності. За 2016 рік суб’єктам господарювання району 

видано 87 документів дозвільного характеру. При цьому у 29 випадках офіційно 

відмовлено у виданні дозвільних документів.  

Інформація щодо видачі документів дозвільного характеру та зразки заяв розміщена 

на сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. Прийом заяв, видача 

дозвільних документів, надання консультацій суб’єктам господарської діяльності 

здійснюють державні адміністратори в приміщенні центру надання адміністративних 

послуг.  

В цілому за звітний період в центрі надання адміністративних послуг надано 

52725 адміністративних послуг. 

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців» здійснюється державна реєстрація суб’єктів 

підприємництва.  

В районі діють об’єкти ринкової інфраструктури: 15 інвестиційних компаній, 

49 аудиторських фірм, 8 банківських установ, 19 страхових компаній, 11 лізингових 

центрів, 7 бірж.  

Стимулюючим фактором розвитку сфери малого та середнього бізнесу є 

впровадження механізмів участі суб’єктів підприємництва у виконанні регіональних, 

державних замовлень (закупівель товарів, робіт та послуг). 

 

Протягом 2016 року було проведено 226 процедур закупівель товарів, робіт та 

послуг, в тому числі 161 відкритих торгів, для потреб розпорядників коштів 



 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації відповідно до планів 

державних закупівель на 2016 рік.  

До участі у процедурах закупівель для потреб районної державної 

адміністрації, її підрозділів, комунальних підприємств, установ було залучено з 

початку року 284 учасника (2015 рік – 121 учасник). У звітному періоді за 

процедурами закупівель товарів, робіт і послуг було укладено 218 договорів з 

суб’єктами господарювання за державні кошти на загальну суму 277,0 млн. грн., з 

яких 121,2 млн. грн. (2015 рік – 44,2 млн. грн.) становлять товари вітчизняного 

виробництва. Крім того, без застосування процедур згідно законодавства було 

проведено закупівлі на суму 196,2 млн. грн. 

Здійснюється робота по виконанню заходів по підтримці підприємницьких 

ініціатив безробітних. Дніпровським районним центром зайнятості постійно 

проводиться робота щодо спрямування безробітних на професійне навчання для 

започаткування власної справи з метою набуття теоретичних знань з основ обліку та 

оподаткування діяльності малого підприємництва, мікроекономічних питань, 

маркетингу, менеджменту та практичних вмінь щодо бізнес-планування. 

Центром зайнятості за участю 121 осіб проведено 10 семінарів с безробітними 

(«Як розпочати власний бізнес?», «Від бізнес-ідеї до власної справи»). Проведено 

також 97 семінарів з роботодавцями за участю 1010 осіб.  

Протягом звітного періоду 42 фізичні особи зареєстровані, як суб’єкти 

підприємницької діяльності, отримали одноразову допомогу по безробіттю на суму 

967,1 тис. грн. для відкриття власної справи (перераховується Київським міським 

центром зайнятості). Проведено профдіагностичні консультації та направлено на 

курси з основ підприємницької діяльності –26 осіб. 

Для пропагування підприємницької діяльності, надання інформаційно-

методичного та організаційного забезпечення шляхом створення бізнес-центрів 

станом на 31.12.2016 діють договори про співпрацю, що укладені Дніпровською 

районною в місті Києві державною адміністрацією з 9 юридичними особами. 

Однією із загальних проблем, які перешкоджають розвитку підприємництва, 

належить недостатня комунікація місцевих органів влади та підприємців щодо 

вирішення нагальних проблем підприємницької діяльності. З метою усунення таких 

перепон відбувається діалог між районною державною адміністрацією та 

підприємницькими структурами з актуальних питань соціально-економічного 

розвитку району та розвитку підприємництва. 

Відповідно до Указу Президента України від 05.10.1998 №1110/98 у І декаді 

вересня поточного року в районі проводились урочисті заходи з нагоди відзначення 

свята Дня підприємця. Головою райдержадміністрації Онофрійчуком П.В. 01.09.2016 

була проведена зустріч з представниками малого та середнього бізнесу, громадських 

організацій підприємців. Десяти кращим підприємцям, працівникам у сфері 

підприємництва були вручені Подяки голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

Значна увага в районі приділяється інформаційно-консультативному 

забезпеченню підприємців. З цією метою працює телефонна «гаряча лінія»                         

(044-292-92-00, 559-67-27; 292-31-01). Основні звернення на «гарячу лінію» від 

суб’єктів підприємницької діяльності включали питання: що необхідно для 

започаткування підприємницької діяльності, реєстрації СПД; питання по дерегуляції 

підприємницької діяльності з боку органів державної влади; процедура отримання 

дозволів санітарного та пожежного нагляду; проведення ярмарково-виставкових 

заходів на території району; тощо. 

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації в розділі «Підприємцям, 

Промисловцям» підтримуються рубрики «Об’яви, новини», «Телефонні гарячі лінії», 



 

«ДПІ інформує», оприлюднено перелік об’єктів комунальної власності територіальної 

громади міста Києва по району, які можуть бути надані в оренду, розміщено 

інформацію про підрозділи, що задіяні в роботі з суб’єктами підприємництва. 

Промисловий комплекс району згідно реєстру Головного управління 

статистики у місті Києві станом на 31.12.2016 налічує 50 підприємств.  

За 2016 рік згідно статистичних даних промисловими підприємствами району 

реалізовано продукції на суму 7623 млн грн, що на 19,2% більше, ніж за 2015 рік. 

Зростання обсягів реалізації промислової продукції відбулось на 

підприємствах: ТОВ «ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА» (виробництво харчових продуктів); 

ТОВ «ЕФКОН-ПРОФІЛЬ», ТОВ «КАМ-ТРЕЙД», МПП «РАБИЦЯ» (металургійне 

виробництво, виробництво готових металевих виробів); ТОВ «ДРІАДА ХХІ» 

(виготовлення виробів з деревини, паперу); ПАТ Київський завод «ГРАНІТ», ТОВ 

«МІНІМАКС» (виробництво іншої неметалевої продукції); ТОВ «Баленко завод 

пакувального обладнання» (виробництво машин та устаткування); ТОВ «ЕНЕРГІЯ-

97», ТОВ «ГЕРОЛЬДМАЙСТЕР» (виробництво іншої продукції, ремонт і монтаж 

машин та устаткування); ТОВ «АВАНТ» (виробництво фармацевтичних препаратів і 

матеріалів); ТОВ «ПОЛІС-ПЛЮС» (виробництво верхнього одягу зі шкіри);  ТОВ 

«ЕЛПО Україна» (виробництво електророзподільної та контрольної апаратури); ДП 

«МНТЦ «АГРОБІОТЕХ» НАНУ ТА МІНОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ» (дослідження 

й розробки у сфері біотехнологій); ТОВ «КОРОНА-2000» (виробництво фар, лаків). 

Значний спад обсягів реалізації спостерігався на підприємствах: 

- ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ», ПАТ «КЗЕК» (металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих виробів); 

- ТОВ «ІНСТЕХ» (виробництво іншої неметалевої продукції); 

- ТОВ «ТК «Мережевий стандарт» (виробництво апаратури); 

-ТОВ «Типографія Глосс», ТОВ «Гранд Афіш Україна» (поліграфічна 

діяльність); 

- ТОВ «ЛІМ» (лиття легких кольорових металів); 

- ТОВ «МАКСІС ПЛЮС» (виробництво м’ясних продуктів). 

Скорочення обсягів викликано поглибленням кризових явищ в економіці, 

погіршенням кон’юнктури на окрему продукцію на внутрішньому та зовнішніх 

ринках.  

Для забезпечення мешканців району якісними продовольчими та 

непродовольчими товарами за доступними цінами постійно проводиться робота з 

суб’єктами господарювання щодо участі їх у виставках–ярмарках, на які 

запрошуються фермерські господарства, приватні підприємці, фізичні особи –

підприємці з Чернігівської, Черкаської, Вінницької, Житомирської, Київської 

областей та Дніпровського району міста Києва. 

У звітному періоді проведено 53 ярмарки по продажу сільськогосподарської 

продукції та продуктів харчування, в яких взяли участь 5268 суб’єктів 

господарювання. 

Районною владою здійснюються заходи щодо створення сприятливих умов для 

ведення бізнесу, розвитку промисловості, торгівлі та споживчого ринку, усунення 

існуючих перешкод, створення привабливих умов для діяльності суб'єктів 

підприємницької діяльності, що дозволить залучити до соціально-економічного 

розвитку району вітчизняних та іноземних інвесторів.  

http://dnipr.kievcity.gov.ua/files/2013/10/31/perelik_vilnyh_prymishen.pdf
http://dnipr.kievcity.gov.ua/files/2013/10/31/perelik_vilnyh_prymishen.pdf
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Таблиця 1 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ 

Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку  

на 2015-2018 роки за 2016 рік 

Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією 
 

№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн 

за ІV квартал  

2016 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2016 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

Київська міська цільова програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2015-2018 роки 

Дерегуляція господарської діяльності та реалізація  державної регуляторної політики 

1.2. Проведення засідань за круглим 

столом та семінарів із залученням 

підприємців та їх громадських 

об’єднань з проблемних питань 

реалізації державної регуляторної 

політики, підготовка пропозицій 

щодо їх вирішення 

Дніпровською районною в місті Києві 

державною адміністрацією підготовка 

проектів регуляторних актів на 2016 рік  

не планується. 

Відповідне повідомлення з цього питання 

оприлюднене на офіційному субвеб-сайті 

райдержадміністрації (розділ 

«Регуляторна діяльність», рубрика 

«Планування регуляторної діяльності»). 

- - - - - - 

2.2. Формування та подання  
центральним органам  виконавчої 
влади дерегуляційних ініціатив 
щодо: 

 зменшення кількості 
контролюючих органів, об’єднання 
тих органів, які виконують  
дублюючі чи споріднені функції; 

 вдосконалення податкового 
законодавства, приведення 
бухгалтерського обліку та 

Зазначені питання можуть бути вирішені 
виключно на законодавчому рівні 
 
 
 
 
 
 
Направлений лист від 15.12.2015 
№11503/19/1/103 Мінфіну України з 
пропозицією зменшити податкове 

- - - - - - 
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№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн 

за ІV квартал  

2016 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2016 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 
статистичної звітності до вимог 
міжнародного законодавства; 

 передачі на місцевий рівень 
повноважень з реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців, земельних питань, 
майнових відносин, містобудівної 
діяльності; 

  інших актуальних питань 
господарської діяльності 

навантаження на малий бізнес 
(щоквартально відображати витрати для 
зменшення оподаткованого доходу і 
зменшити процент ЄСВ до 20%) 

2.3. Регулярне проведення телефонних  

«гарячих ліній» з питань 

підприємництва 

Щоденно працює телефонна «гаряча 

лінія» для надання консультацій суб`єктам 

підприємницької діяльності. 

На сайті Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації міститься 

інформація щодо режиму роботи та 

номерів телефонів «гарячої лінії». 

Для надання консультацій суб’єктам 

підприємництва в Центрі надання 

адміністративних послуг працює зона 

консультацій та інформування (рецепція) 

У Державній податковій інспекції у 

Дніпровському районі ГУ Міндоходів у 

місті Києві проводяться телефонні «гарячі 

лінії» для надання консультацій суб’єктам 

господарювання з питань оподаткування. 

Кількість 

консультацій 

51 

 

 

 

 

 

 

 
Кількість 

гарячих  ліній 

- 

Кількість 

консультацій 

152 

 

 

 

 

 

 

 
Кількість  

гарячих ліній 

13 

- - - - 

3.1. Активізація роботи координаційних 

рад з питань розвитку 

підприємництва  

Розпорядженням Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації від 

14.03.2011 № 99 (зі змінами і 

доповненнями) створено Координаційну 

раду з питань розвитку малого та 
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№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн 

за ІV квартал  

2016 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2016 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

середнього підприємництва при голові 

Дніпровської  районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

За 2016 рік засідання Координаційної ради 

не проводились. 

Кількісні показники заносяться до табл.2 

3.2. Проведення міських форумів щодо 

взаємодії бізнесу та влади  

Участь керівників економічно активних 

підприємств у розширених засіданнях Ради 

директорів промислових підприємств, 

установ та організацій м. Києва: 

- 29.03.2016 у Київському університеті ім. 

Тараса Шевченка щодо відпрацювання 

проекту «Адреси інноваційного успіху»; 

- 20.07.2016 на підприємстві ТОВ 

«Київський механічний завод «Магістраль» 

ім. М.П. Шульгіна» щодо запровадження 

бюджетних програм для реальної 

підтримки столичних виробників 

- 2     

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка   

7.2. Забезпечення суб'єктів малого  та 
середнього підприємництва 
інформацією щодо можливості 
залучення альтернативних джерел 
фінансування та/або отримання 
міжнародної технічної  допомоги 
шляхом розміщення відповідних 
матеріалів на єдиному веб-порталі 
територіальної громади м. Києва 

З метою інформування суб’єктів малого  

та середнього підприємництва 

Дніпровського району на офіційному 

сайті Київської міської державної 

адміністрації у розділі «Нормативно-

правова база» управління регуляторної 

політики та підприємництва Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва 

розміщено рішення Київради від 

05.07.2001 року №375/1351 «Про 

затвердження Положення про фінансову-

- - - - - - 
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№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн 

за ІV квартал  

2016 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2016 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

кредитну підтримку суб’єктів 

господарювання у м. Києві» 

8.1. Залучення фінансових установ до 

участі в роботі координаційних рад 

з питань розвитку підприємництва  

В роботі Координаційної ради беруть 

участь керівник філією-Дніпровським 

відділенням ВАТ «Державний ощадний 

банк України», керівник Лівобережного 

відділення Печерської філії ПАТ 

«Комерційний банк «Приватбанк» 

- - - - - - 

8.2. Проведення засідань за круглим 

столом за участі представників 

комерційних банків, небанківських 

фінансових установ, кредитних 

бюро  щодо фінансового 

забезпечення малого та середнього 

підприємництва 

Засідання круглого столу з питань розвитку 

підприємництва при Дніпровській 

райдержадміністрації за участі 

представників комерційних банків, 

небанківських фінансових установ, 

кредитних бюро щодо фінансового 

забезпечення малого та середнього 

підприємництва не проводились 

- - - - - - 

8.3. Проведення «Ярмарку кредитів» для 

малого та середнього бізнесу із 

залученням банківських та 

небанківських фінансових установ  

«Ярмарки кредитів» для малого та 

середнього бізнесу із залученням 

банківських та небанківських фінансових 

установ не проводились 

- - - - - - 

Інформаційно-консультативне, ресурсне та освітнє забезпечення малого та середнього підприємництва,  

розвиток інфраструктури його підтримки 

9.1. Підтримка в актуальному стані на 

єдиному веб-порталі територіальної 

громади міста Києва інформації 

щодо продажу (чи права оренди) 

земельних ділянок на земельних 

торгах, умов їх проведення, а також 

вільних  нежитлових приміщень 

комунальної власності міста 

На веб-сайті Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

оприлюднена інформація щодо вільних 

нежитлових приміщень, переданих до 

сфери управління районної в місті Києві 

державної адміністрації, які можуть бути 

надані в оренду 

Кількість 

вільних 

нежитлових 

приміщень, 

які можуть 

бути надані 

в оренду, од 

260 

Кількість 

вільних 

нежитлових 

приміщень, 

які можуть 

бути надані в 

оренду, од 

260 

    



5 

 

№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн 

за ІV квартал  

2016 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2016 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

9.2. Надання в оренду на конкурсних 

засадах суб'єктам підприємництва, в 

тому числі малого,  нежитлових 

приміщень комунальної власності 

міста, моніторинг ефективності їх 

використання 

Укладено нових договорів оренди з 

суб’єктами господарювання, од. 

Укладено договорів на подовження оренди 

з суб’єктами господарювання, од. 

Враховуючи рішення Київської міської 

ради від 21.04.2015 №415/1280 

«Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва» 

затверджено порядок передачі в орендне 

користування вільних нежитлових 

приміщень. За результатами надходження 

заяв від юридичних та фізичних осіб на 

оренду нежитлових приміщень 

щоквартально розміщується оголошення у 

газеті «Хрещатик» в установленому 

порядку. 

За рішенням Київської міської ради та 

постійної комісії Київради з питань 

власності було погоджено надання в 

орендне користування нежитлових 

приміщень суб’єктам підприємницької 

діяльності на загальну площу 14837,1 м
2
 

 

21 

 

25 

 

62 

 

61 

    

9.5 Створення "Сторінки підприємця" 
на єдиному веб-порталі 
територіальної громади міста Києва 
(www.kievcity.gov.ua), наповнення 
її інформацією з питань: 
- започаткування бізнесу; 
- оформлення документів 
дозвільного характеру; 

На офіційному субвеб-сайті 

райдержадміністрації створено розділ 

«Підприємцям, Промисловцям», на 

якому підтримуються рубрики 

«Об’яви, новини», «Телефонні гарячі 

лінії», «ДПІ інформує», «Виконання 

програм сприяння розвитку 

підприємництва», інші; оприлюднено 

Повідомлень 

214 

Повідомлень 

766 
    

http://dnipr.kievcity.gov.ua/files/2016/1/27/svitpidpr.pdf
http://dnipr.kievcity.gov.ua/files/2016/1/27/svitpidpr.pdf
http://dnipr.kievcity.gov.ua/files/2016/1/27/svitpidpr.pdf
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№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн 

за ІV квартал  

2016 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2016 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

- вимог контролюючих органів та 
порядку проведення перевірок; 
- фінансового забезпечення 
суб'єктів малого та середнього 
підприємництва; 
- ведення бізнесу в країнах ЄС; 
- інноваційної діяльності; 
- наявної мережі об'єктів 
інфраструктури підтримки 
підприємництва; 
- запланованих на рівні району, 
міста, регіону, держави 
інвестиційних форумів, 
конференцій, нарад; 
- інших питань підприємницької 
діяльності 

перелік об’єктів комунальної власності 

територіальної громади міста Києва по 

району, які можуть бути надані в оренду, 

розміщено інформацію про підрозділи, 

що задіяні в роботі з суб’єктами 

підприємництва. 
За 2016 рік розміщено 766 повідомлень з 

питань розвитку підприємництва. 

 

9.6. Розробка, видання та безоплатне 
розповсюдження довідників,  
брошур (друкованих та СD), 
буклетів, листівок з актуальних 
питань підприємницької діяльності 

Державною податковою інспекцією у 

Дніпровському районі розробляється і 

розповсюджується друкована продукція для 

платників податків з питань застосування 

податкового законодавства. 

- - - - - - 

9.9. Проведення засідань за круглим 
столом та інформаційних семінарів 
для підприємців з питань: 

 підписання Угоди про 
Асоціацію Україна – ЄС: переваги 
та ризики для бізнесу;   

 функціонування франчайзингу 
як методу ведення стабільного 
бізнесу; 

 молодіжного підприємництва;  

Проведено цикл семінарів «Особистий 

розвиток, фінансова грамотність, 

підприємництво»: 

16.02.16 Семінар на тему:  
«Гроші. Джерела доходів. Можливості 

заробітку. Як створити власний капітал?» 

18.02.16 Семінар на тему:  «Чотири 

способи одержання доходу. Види 

діяльності. Як реально заробити на свою 

мрію». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

http://dnipr.kievcity.gov.ua/files/2013/10/31/perelik_vilnyh_prymishen.pdf
http://dnipr.kievcity.gov.ua/files/2013/10/31/perelik_vilnyh_prymishen.pdf
http://dnipr.kievcity.gov.ua/files/2013/10/31/perelik_vilnyh_prymishen.pdf
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№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн 

за ІV квартал  

2016 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2016 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

 застосування  податкового 
законодавства; 

 організації та впровадження 
ековиробництв; 

 інших актуальних питань 
підприємництва 

23.02.16 Семінар на тему: 

«Двадцять способів економії грошей». 

25.02.16 Семінар на тему:  

«Огляд фінансового ринку. Порівняння 

фінансових продуктів. Основні параметри, 

цілі застосування фінансових продуктів. 

Банківські продукти». 

01.03.16 Семінар на тему:  

«Пасивний дохід, міфи і реальність. Чи 

буде у нас пенсія?». 

03.03.16 Семінар на тему: «Огляд 

фінансового ринку і капіталовкладень. 

Перспективи і тенденції». 

10.03.16 Семінар на тему: 

«Банківські продукти. Чи є вигода? 

Складний відсоток. Як працює інфляція у 

часі» 

15.03.16 Семінар на тему: 

 «Фінансовий аналіз. Побудова моделі 

особистого фінансового портфелю як 

основи сімейного бюджету українця». 

17.03.16 Семінар на тему:  

«Психологічні пастки в нашій голові на 

шляху до фінансової незалежності. 

Психологія грошей». 

28.11.16 Семінар на тему:  

«Провадження господарської діяльності, 

пов’язаної з реалізацією, виготовленням, 

зберіганням продуктів харчування 

відповідно до вимог Закону України «Про 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Кількість 

учасників 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього 10 

 

Кількість 

учасників 
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№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн 

за ІV квартал  

2016 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2016 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів» 

Кількісні показники заносяться до табл.2 

57 267 

 

 

9.10. Проведення заходів з нагоди Дня 
підприємця, конкурсу «Молодий 
підприємець року» з відзначенням 
переможців  
 

Відповідно до Указу Президента України 

від 05.10.1998 №1110/98 у І декаді вересня 

поточного року в районі проводились 

урочисті заходи з нагоди відзначення 

свята Дня підприємця. Головою 

райдержадміністрації Онофрійчуком П.В. 

01.09.2016 була проведена зустріч з 

представниками малого та середнього 

бізнесу, громадських організацій 

підприємців. Десяти кращим 

підприємцям, працівникам у сфері 

підприємництва були вручені Подяки 

голови Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації. 

- 1 - - - - 

9.13. Актуалізація інформаційного фонду 
щодо розвитку підприємництва в м. 
Києві за даними організацій-
власників інформації про суб’єкти 
господарювання 

Дніпровською райдержадміністрацією 

проведено роботу з бізнес-центрами і 

інформаційно-консультативними 

установами, в ході якої вони дали згоду за 

потреби інформувати органи Державної 

податкової служби та органи Пенсійного 

фонду України про суб’єктів 

господарювання, які користуються 

послугами бізнес-центрів; також, за 

запитами органів влади та уповноважених 

органів, надавати контактну інформацію 

для зв’язку з суб’єктами господарювання; 

повідомляти органи державної податкової 

- - - - - - 
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№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн 

за ІV квартал  

2016 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2016 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

служби та органи пенсійного фонду 

України про суб’єктів господарювання, 

які припинили користування послугами 

бізнес-центру. 

10.1. Підтримка розвитку та 
диверсифікації діяльності КП 
«Київський міський бізнес-центр»:  

 забезпечення функціонування  
районних  (міжрайонних) центрів 
інформаційно-консультативних 
послуг для суб’єктів 
підприємництва за участі ресурсів 
районних громад 

Функціонує районний структурний 

підрозділ Центру по наданню послуг 

суб’єктам підприємництва комунального 

підприємства «Київський міський бізнес-

центр», який розташований у приміщенні 

відділу державної реєстрації на вул. 

Пожарського,15, де безоплатно надають 

консультації з питань створення, 

державної реєстрації, припинення 

діяльності суб’єктів господарювання та 

надають допомогу в заповненні 

реєстраційних карток. 

 

 

Кількість 

консультацій 

 

 

не надано 

 

 

Кількість 

консультацій 

 

 

1403 

    

10.2. Сприяння розвитку мережі бізнес-
центрів, надання їм інформаційно-
методичної  підтримки, 
налагодження активного 
співробітництва між ними та 
органами влади міста і районів 

В Дніпровському районі створено і 
проводять свою діяльність бізнес-центри  
Кількісні показники заносяться до табл.3 

      

Підтримка підприємницької ініціативи громадян 

12.6. Проведення зустрічей провідних 
підприємців міста з випускниками 
загальноосвітніх шкіл, 
запровадження програми «Від 
школяра до бізнесмена» 

Загальноосвітні навчальні заклади району 
співпрацюють та підтримують зв’язки з 
вищими навчальними закладами та 
підприємствами м. Києва, які запрошують 
випускників на Дні відкритих дверей та 
проводять у школах зустрічі-консультації 
з учнями та керівниками підприємств. 
Організовуються навчальні екскурсії на 

- 
 

- - - - - 
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№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн 

за ІV квартал  

2016 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2016 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 
підприємства міста Києва. 

13.1. Реалізація заходів з підвищення 
соціальної відповідальності 
підприємців м. Києва, в тому числі: 

 проведення семінарів з питань 
соціально відповідального 
підприємництва;  

 розміщення публікацій в засобах 
масової інформації: 
започаткування щорічного 
Київського міського конкурсу 
«Сучасне обличчя столиці»  з 
визначенням кращих соціально 
відповідальних  представників 
підприємництва міста 

Здійснюється відповідна робота по 

виконанню заходів по підтримці 

підприємницьких ініціатив безробітних 

громадян. Дніпровським районним 

центром зайнятості значна увага 

приділяється підвищенню активності 

безробітних у процесі пошуку роботи, 

професійному самовизначенню, 

розвиткові професійної ініціативи, а 

також соціальної відповідальності 

роботодавців. 

З цією метою Центром зайнятості 

проводяться семінари з роботодавцями  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

25 
 

Кількість 

учасників  

251 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
97 
 

Кількість 

учасників  

1010 

- - - - 

Запровадження державно-приватного партнерства,  

сприяння інноваційній та експортній діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва 

15.1. Організація виставок, ярмарків, 
ділових переговорів, бізнес-зустрічей 

із залученням, на конкурсних 
засадах, суб’єктів малого та 

середнього бізнесу м. Києва 

В Дніпровському районі районною 
державною адміністрацією організовува-

лись продовольчі ярмарки 
 

 
 

В рамках святкування Дня Києва 27.05.2016 
в Конгресно-виставковому центрі Торгово-

промислової палати України по вул. Велика 
Житомирська, 33 проведено виставку 

«Зроблено в Києві», в якій взяло участь 

23 
Кількість 

залучених 
учасників, од. 

2182 
 

1 

53 
Кількість 

залучених 
учасників, од. 

5268 
 

1 
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№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн 

за ІV квартал  

2016 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2016 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

шість промислових підприємств району 

16.1. Підтримка створення та розвитку  

об’єктів інноваційної інфраструктури 

(бізнес-інкубаторів, програм 

підтримки стартапів, коворкінг-

центрів 

Дніпровська районна в місті Києві 

державна адміністрація сприяє створенню 

об’єктів інноваційної інфраструктури 

(бізнес-інкубаторів, програм підтримки 

стартапів, коворкінг-центрів), створена 

інформаційна база по відповідних 

об’єктах у районі. 

      

Київська міська цільова програма розвитку промисловості на 2015-2018 роки 

 

Вдосконалення нормативно-правової бази, спрямоване на підвищення ефективності роботи промислового комплексу  

1.1. Підготовка пропозицій щодо 
прийняття нових та вдосконалення 
діючих нормативно-правових актів, 
спрямованих на посилення 
державної підтримки промислових 
підприємств, в т.ч. стосовно:  

 надання преференційних 
поправок для вітчизняних 
підприємств-виробників товарів, 
робіт і послуг; 

 завантаження виробничих 
потужностей промислових 
підприємств державним 
замовленням на рівні 30 %; 

 відміни 10-річного пільгового, 
за рахунок підприємств, пенсійного 
забезпечення робітників 
промисловості; 

 відновлення міського 

Направлені пропозиції щодо посилення 
державної підтримки промислових 
підприємств через державне замовлення . 
Дніпровською райдержадміністрацією 
проводиться робота з промисловими 
підприємствами щодо їх залучення до 
участі у проекті «Система електронних 
закупівель». 
Забезпечення постійного функціонування 

інформаційної бази товарної продукції, 

що виробляється промисловими 

підприємствами району.  

Станом на 01.01.2017 до Інформаційної 

Системи «Промисловість та наука» 

внесено і актуалізовано інформацію щодо 

79 промислових підприємств, які звітують 

до Головного управління статистики у 

місті Києві за формами «1-П», «1-ПЕ», та 

10 наукових установ, які розташовані у 

Дніпровському районі 

- -     
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№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн 

за ІV квартал  

2016 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2016 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 
замовлення на виробництво товарів, 
робіт і послуг; 
(в т.ч. розробка механізму його 
реалізації); 

 погодження місцевими 
органами виконавчої влади умов 
приватизації промислових  
підприємств міста 

 

2.1. Підготовка пропозицій щодо 
прийняття нових та вдосконалення 
діючих нормативно-правових актів, 
спрямованих на формування чіткої 
та прозорої системи правовідносин 
у сфері інноваційної діяльності та 
подання їх до центральних органів 
державної влади,   в т.ч. стосовно: 

 диференціації ставок 
оподаткування для підприємств, що 
виробляють інноваційну продукцію 

 надання державних гарантій 
банкам для кредитування 
інноваційних проектів 

Пропозиції щодо прийняття нових та 

вдосконалених діючих нормативно-

правових актів, спрямованих на 

формування чіткої та прозорої системи 

правовідносин у сфері інноваційної 

діяльності та подання їх до центральних 

органів державної влади, від промислових 

підприємств району не подавались. 
 

- - - - - - 

3.1. Підготовка пропозицій відповідним 

органам державної влади щодо 

вдосконалення фінансово-кредитної 

підтримки промислових 

підприємств, в т.ч. стосовно: 

 пільгового кредитування 

національних товаровиробників; 

 визначення нових механізмів 

фінансової підтримки 

Здійснено організаційне забезпечення 

засідань Ради директорів підприємств 

промислового комплексу, установ та 

організацій району при Дніпровській 

районній в місті Києві державній 

адміністрації (13.04.2016, 15.06.2016, 

08.12.2016), на яких розглядались і 

направлялись пропозиції щодо зменшення 

 розміру ставки від грошової оцінки 

- - - - - - 
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№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн 

за ІV квартал  

2016 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2016 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

земельної ділянки, на якій розміщено 

промислове підприємство 

4.1. Підготовка пропозицій відповідним 
органам державної влади  щодо 
захисту внутрішнього ринку від 
імпортованих товарів низької якості,  
в т.ч. стосовно: 

 заборони  імпорту за державні 

кошти продукції, аналоги якої 

виробляються на промислових 

підприємствах; 

 звільнення вітчизняних 

підприємств від сплати ввізного мита 

в разі імпорту обладнання та 

комплектувальних виробів до нього, 

які не виробляються в Україні та 

ввозяться з метою технічного 

переоснащення виробництва для 

підприємств, що виробляють 

продукцію з високою часткою 

валової доданої вартості 

Направлені пропозиції по ініціюванню 

внесення змін до податкового та митного 

кодексів стосовно звільнення (тимчасово на 

визначений термін) вітчизняних 

підприємств від сплати ввізного мита в разі 

імпорту устаткування вузлів, обладнання та 

комплектуючих виробів до них, які не 

виробляються в Україні та ввозяться з 

метою технічного переоснащення 

виробництва продукції з високою часткою 

доданої вартості , насамперед 

машинобудування  

- -     

Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, оптимізація їх розміщення та завантаження потужностей 

5.1. Організація виробництва 

імпортозамінної продукції 

Направлено інформацію щодо 

виробничих можливостей промислового 

комплексу району та переліку їх 

продукції, яка може бути використана для 

потреб міського господарства  

- 1 - - - - 

 5.1.1. Проведення аналізу цінових 

та технічних характеристик 

імпортованої промислової продукції  

Промислові підприємства району 

спроможні випускати промислову 

продукцію, яка за якістю не поступається 

- - - - - - 
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№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн 

за ІV квартал  

2016 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2016 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

аналогам імпортної продукції. 

Проведення аналізу цінових та технічних 

характеристик імпортованої продукції не 

відноситься до компетенції 

райдержадміністрації. 

5.2. Підготовка за участю промислових 

підприємств каталогу 

експортоорієнтованої продукції та 

його щорічна актуалізація 

Направлено інформацію щодо виробничих 

можливостей промислового комплексу 

району та переліку експортоорієнтованої 

продукції, яка виробляється підприємствами 

району 

- 1     

Наукове, інформаційне та організаційне забезпечення розвитку промисловості 

12.2. Організація конкурсу  «Кращий 

експортер року» 

До участі у міському конкурсі за 

підсумками 2015 року залучено промислові 

підприємства: ПрАТ «Фанплит»; ТОВ 

НВФ «ІРКОМ ЕКТ», ТОВ «КАМ-

ТРЕЙД». Переможцем конкурсу стало ТОВ 

«КАМ-ТРЕЙД» у номінації «мале 

підприємство з виробництва готових 

металевих виробів» . 

22.12.2016 за результатами міського 

конкурсу «Столичний стандарт якості» 

2016 року у відповідній номінації 

переможцем конкурсу визначено ДП «НДІ 

«Еластик» 

- 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

- - - - 

12.5. Сприяння розвитку фірмової 

торгівлі, відкриттю магазинів з 

продажу продукції київських 

підприємств 

Дніпровська районна в місті Києві 

державна адміністрація сприяє відкриттю 

фірмових магазинів з продажу продукції 

київських підприємств.  

В районі працюють 14 кіосків (МАФів) 

ПАТ «Київхліб» з продажу хліба та 

- 1     
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№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн 

за ІV квартал  

2016 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2016 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

хлібобулочних виробів за соціально 

доступними цінами.  

Функціонує 4 нових фірмових магазинів 

кондитерської фабрики «Roshen». 

Київська міська цільова програма сприяння розвитку споживчого ринку на 2015-2018 роки 

Розвиток сфери роздрібної торгівлі та ресторанного господарства 

2.4. Відкриття продовольчих  магазинів 

різних форм власності  

На території району відкрито нові 

підприємства по продажу продовольчих 

товарів. 

1 4     

3.1. Проведення конкурсу «Краще 

підприємство торгівлі» та «Краще 

підприємство ресторанного 

господарства» 

Не проводилось у зв’язку з відсутністю 

фінансування (міський захід) 

- -     

5.1. Проведення щорічного весняного 

загальноміського ярмарку з продажу 

товарів для садівників, городників 

та фермерів 

Взято участь у загальноміському ярмарку 

09 квітня 2016 року на вул. Ревуцького у 

м. Києві 

- 1     

5.2. Проведення щорічного загально-

міського ярмарку «Медовий спас» 

Взято участь у загальноміському заході 

«Медовий спас 2016 року» 

- -     

Удосконалення  діяльності підприємств ринкової мережі   

8.1. Сприяння здійсненню  
реконструкції  підприємств ринкової 
мережі, модернізація торговельних 
місць  

На території району розташовано 6 

ринків, 1 торговельний майданчик та 2  

торговельних комплекси. 

За отриманою інформацією від керівників 

ринкової мережі проводяться наступні 

заходи: 

-ТОВ «Десна-С-ЛТД» (просп. Ватутіна, 

10-а) здійснює погодження проектної 

- - - - - - 



16 

 

№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн 

за ІV квартал  

2016 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2016 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

документації у частині реконструкції 

газової котельні. У 2016 році 

реконструкція ринку не запланована; 

-ПрАТ «Дніпровський ринок» (бульв. 

Перова, 19, вул. Є. Сверстюка/М. 

Раскової,3, вул.Попудренко, 5) 

розглядається питання щодо проведення 

реконструкції на ринках в 2016-2017 

роках; 

- ТОВ «Берком» (вул. І. 

Миколайчука/Серафімовича,11) 

розроблено ескізний проект реконструкції 

ринку «Березняки», який 30.06.2016 

винесено на громадські слухання 

житлового масиву «Березняки». 

Реконструкцію ринку заплановано 

розпочати у 2017 році; 

- ТОВ «Парк-сервіс»- отримані 

містобудівні умови щодо реконструкції 

ринку «Автозапчастини». На даний час 

здійснюється проектування ринку. 

8.2. Надання консультативної допомоги 

суб’єктам господарювання ринків  з 

питань землевідведення під існуючі 

ринки 

Адміністрацією ринків проводиться 

роз’яснювальна робота щодо 

особливостей встановлення ставок з 

місцевих податків та зборів у зв’язку з 

набранням чинності Закону України від 

28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо 

податкової реформи» 

- - - - - - 
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№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн 

за ІV квартал  

2016 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2016 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

9.1. Передбачити до 50 відсотків 

торговельних місць на території 

продовольчих ринків для надання їх 

безпосереднім товаровиробникам 

Керівникам підприємств ринкової мережі 

запропоновано передбачити до 50 

відсотків торговельних місць на території 

продовольчих ринків для надання їх 

безпосереднім товаровиробникам 

- -  - - - 

9.2. Здійснення обстеження ринків 

м. Києва, на яких проводиться 

продаж сільськогосподарської 

продукції тваринного та рослинного 

походження, продовольчих товарів 

промислового виробництва, в тому 

числі продуктів харчування, що 

швидко псуються, з метою 

перевірки стану їх підготовки до 

роботи у весняно-літній та осінньо-

зимовий періоди 

Обстеження ринків району з метою 

перевірки стану їх готовності до роботи у 

осінньо-зимовий період не проводився у 

зв’язку з введенням мораторію на 

проведення перевірок підприємств, 

установ та організацій, фізичних осіб-

підприємців контролюючими органами. 

(ЗУ від 28.12.2014 № 71-ІІІ «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо 

податкової реформи»). 

З метою недопущення спалахів 

інфекційних хвороб, попередження 

епідемічних ускладнень серед населення 

та мінімізації їх наслідків, керівникам 

ринкової мережі рекомендовано посилити 

контроль за дотриманням вимог 

санітарного законодавства на 

підпорядкованих підприємствах, 

заборонити реалізацію продовольчих 

товарів, що швидко псуються, без 

належного торговельно-технологічного 

обладнання, спецодягу та інвентарю. 

 Не допускати реалізації продукції без 

наявності відповідних документів та 

- - - - - - 
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№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн 

за ІV квартал  

2016 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2016 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

проведення ветеринарно-санітарної 

експертизи.  

Створення запасів  продовольчих ресурсів 

11.1. Проведення щорічно 400 

продовольчих ярмарків з реалізації 

сільськогосподарської продукції та 

продовольчих товарів 

Для більш повного забезпечення 

мешканців району сільськогосподарською 

продукцією і продовольчими товарами 

проводяться продовольчі ярмарки у 

вихідні дні 

23 53     

Розвиток сфери побутових послуг 

12.1. Систематичне проведення 

моніторингу діяльності об’єктів 

побутового обслуговування 

населення, впорядкування бази 

даних цих об’єктів, надання 

консультативної та інформаційної 

допомоги 

16.09.2016 проведено вибіркове 

обстеження 17 об’єктів побутового 

обслуговування Дніпровського району. 

Основна увага приділялася рівню 

обслуговування на підприємствах 

побутового обслуговування, зручності 

режиму роботи, санітарному та 

естетичному стану приміщень, в яких 

здійснюється надання послуг, наявності 

необхідної інформації та доступності її 

розташування для споживачів.  

 Результати обстежень показали, що на 

вищезазначених об’єктах побуту району в 

своїй діяльності дотримуються Правил 

побутового обслуговування населення, 

Куточки споживача містять необхідну 

інформацію для споживачів послуг. 

  Під час проведення моніторингу 

встановлено, що значна кількість 

обстежених об’єктів надають послуги на 

пільгових умовах малозабезпеченим 

1 1     
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№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн 

за ІV квартал  

2016 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2016 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

верствам населення. 

   За ІV квартал 2016 року інвалідам 

Великої Вітчизняної війни, збройних сил 

України, ветеранам України надано 633 

талони на безкоштовне та пільгове 

обслуговування соціальне-необхідними 

послугами. 

  З початку 2016 року цей показник склав 

2583 осіб. 

12.2. Вивчення потреби діючих у місті 

підприємств сфери побутових 

послуг у кадрах за спеціальностями 

та професіями, налагодження 

системи їх співпраці з галузевими 

закладами професійно-технічної 

освіти з метою сприяння 

працевлаштування на них 

випускників-фахівців  

В разі потреби керівники підприємств 

сфери побутових послуг у кадрах 

звертаються до закладів професійно-

технічної освіти з метою сприяння 

працевлаштування на них випускників-

фахівців. 

 

- - - - - - 

13.1. Організація та проведення міських і 

районних конкурсів-оглядів 

суб’єктів господарювання сфери 

побутових послуг на присвоєння 

звання «Зразкового» у місті Києві 

28.11.2016 проведено районний конкурс-

огляд суб'єктів господарювання сфери 

побутового обслуговування на присвоєння 

звання зразкового підприємства побуту у 

Дніпровському районі. 

  Розпорядженням голови Дніпровської 

РДА від 29.11.2016 «Про присвоєння 

звання зразкового підприємства сфери 

побутового обслуговування в 

Дніпровському районі міста Києва»  

присвоєні звання зразкових підприємств 

побуту за видами діяльності: 

1 1 - - - - 
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№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн 

за ІV квартал  

2016 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2016 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

 1. Послуги перукарень та салонів краси - 

салон краси ”Schwarzkopf”, ФО-П 

Федотенкова Ю.Г. (Русанівська 

набережна, 10). 

 2. Послуги хімічної чистки виробів 

  За результатами конкурсу-огляду надано 

Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва лист-подання з 

пропозиціями щодо участі в міському 

конкурсі-огляді 2-х суб'єктів 

господарювання сфери побутового 

обслуговування, яким присвоєне звання 

зразкових у Дніпровському районі м. 

Києві: Спільне українсько-американське 

підприємство «Американська хімчистка»  

(просп. Соборності, 21). 

- сервісний центр «Крок-ТТЦ», ТОВ 

«Крок-ТТЦ» (Русанівська набережна, 8).  

13.2. Проведення  конкурсів професійної 

майстерності серед фахівців 

побутового обслуговування міста 

Інформація про проведення конкурсів 

професійної майстерності серед фахівців 

побутового обслуговування постійно 

розміщується на сайті Дніпровської 

райдержадміністрації 

- -  -   

 

* Надати конкретну інформацію щодо виконання відповідних заходів та кількісні показники
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