
 

Додаток 1 до листа №_______ 

від „___”__________ 2018 

 

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 9 місяців 2018 року 

 

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 підтримки стабільного, 

поступального розвитку, а також 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 звітний період районною владою регуляторні акти не приймались. 

Згідно з офіційними даними на 01.10.2018 року в Державній податковій інспекції 

у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві на обліку перебувають 

51,9 тисяч суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі 25,0 тисяч юридичних 

осіб та 26,9 тисяч фізичних осіб-підприємців.  

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців» здійснюється державна реєстрація суб’єктів 

підприємництва. 

За даними відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців на теперішній час в Єдиній державній інформаційній системі – єдиний 

державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань відсутня можливість отримувати статистичну звітність стосовно кількісних 

показників реєстрації суб’єктів господарської діяльності, державної реєстрації 

припинення підприємницької діяльності.  

Для скорочення часу та витрат громадян, підприємців на отримання документів 

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

сфері господарської діяльності» функціонує районний відділ (центр) надання 

адміністративних послуг, що розташований на Харківське шосе, 18. Державні 

адміністратори працюють в інформаційній системі «Єдиний дозвільний центр міста 

Києва». 

Прийом документів та видача документів дозвільного характеру здійснюється за 

принципом організаційної єдності. Документи дозвільного характеру відповідно до 

розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання адміністративних 

послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» 

включені до переліку адміністративних послуг та не відокремлюються. У звітному 

періоді видано 47 дозвільних документів, офіційних відмов у видачі таких документів не 

зафіксовано. 

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 районним центром надання адміністративних послуг 

надано 61801 адміністративних послуг. 



 

В районі діють об’єкти ринкової інфраструктури: 15 інвестиційних компаній, 49 

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

центрів, 7 бірж.  

Здійснюється робота по виконанню заходів по підтримці підприємницьких 

ініціатив безробітних. Дніпровською районною філією Київського міського центру 

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. 

Районною філією за участю 36 осіб проведено 6 семінари с безробітними («Як 

розпочати власний бізнес?», «Від бізнес-ідеї до власної справи», «Семінар з питань 

організації зеленого туризму»). Проведено також 72 семінари з роботодавцями за 

участю 524 осіб.  

Протягом звітного періоду 21 фізичних осіб, зареєстрованих як суб’єкти 

підприємницької діяльності, отримали одноразову допомогу по безробіттю на суму 

723,2 тис. грн. для відкриття власної справи (перераховується Київським міським 

центром зайнятості). 

Для пропагування підприємницької діяльності, надання інформаційно-методичного 

та організаційного забезпечення шляхом створення бізнес-центрів станом на 01.10.2018 

діють договори про співпрацю, що укладені Дніпровською районною в місті Києві 

державною адміністрацією з 10 юридичними особами. 

Однією із загальних проблем, які перешкоджають розвитку підприємництва, 

відзначається 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 і, зокрема, розвитку підприємництва. 
З цією метою функціонує Координаційна рада з питань розвитку малого та 

середнього підприємництва при голові Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, проводяться розширені наради з даної проблематики. Діалог між 

районною держадміністрацією та суб’єктами господарювання району відбувається 

також через засідання Громадської ради, Ради директорів підприємств промислового 

комплексу, установ та організацій району, на які запрошуються представники 

громадських організацій, підприємці та керівники промислових підприємств. 

Відповідно до Указу Президента України від 05.10.1998 №1110/98 в районі 

проводились урочисті заходи з нагоди відзначення свята Дня підприємця. Так, 

керівництвом райдержадміністрації за участю депутатів Київради 31.08.2018 була 

проведена зустріч з представниками малого та середнього бізнесу району, громадських 

організацій підприємців. Дванадцяти кращим підприємцям, працівникам у сфері бізнесу 

були вручені Подяки голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

Значна увага 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», 

оприлюднено перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста 

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


 

Києва по району, які можуть бути надані в оренду, розміщено інформацію про 

підрозділи, що задіяні в роботі з суб’єктами підприємництва. За вказаний період 

відділом в даному розділі було розміщено 68 інформаційних повідомлень. 

Згідно статистичних даних у Дніпровському районі обліковується 79 суб’єктів 

господарювання, які здійснюють випуск і реалізацію промислової продукції або 

замовляють її виробництво. З них 53 підприємства виробляють продукцію на власних 

або орендованих потужностях і входять в промисловий комплекс району.  

Станом на 01.10.2018 за січень - вересень 2018 року статистичні дані щодо роботи 

промислових підприємств відсутні. Згідно з оперативними даними від промислових 

підприємств за звітний період ними очікується реалізувати продукції на суму 7453,1 

млн. грн., що на 22,3 % більше ніж за відповідний період 2017 року. 

За останніми даними зростання обсягів реалізації промислової продукції відбулось 

на підприємствах: ПАТ «УКРПЛАСТИК» (виробництво гнучких полімерних 

пакувальних матеріалів); ПАТ «КЗЕК», МПП «РАБИЦА» (металургійне виробництво);   

ТОВ «СЕЛТІК» (послуги зі збирання відходів); ТОВ «ІНСТЕХ» (вироби з натурального 

каменю); ТОВ «ЕЛІТ ПОШИВ», ПП «АЛЕН - БІЗНЕС» (текстильне виробництво, 

виробництво одягу); ТОВ «Компанія «ВЕРСІЯ», (виробництво електророзподільної та 

контрольної апаратури, комп’ютерів та периферійного устаткування); ТОВ «АКТІВ 

ЛТД» (кондитерські вироби, цукерки); ТОВ «ГЕРОЛЬДМАЙСТЕР» (виробництво 

нагородної продукції, геральдика); ТОВ «АВАНТ» (виробництво фармацевтичних 

препаратів і матеріалів); ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (виробництво теплової та 

електричної енергії); ПП «ГРУПА КОМПАНІЙ «ТОРГСЕРВІС» (виробництво 

паперових канцелярських виробів). 

Значний спад обсягів реалізації спостерігався на підприємствах: 

- ПрАТ «ФАНПЛИТ» (виготовлення деревоволокнистих плит та фанери); 

- ПАТ Київський завод «ГРАНІТ» (виробництво іншої неметалевої продукції); 

- ТОВ «КМЗ «Магістраль» ім. М.П. Шульгіна» (виробництво машин та 

устаткування); 

- ТОВ «ДРІАДА ХХІ» (виготовлення виробів з деревини, паперу); 

- ТОВ «ЄВРОПРОКАТ», ТОВ «ЕФКОН – ПРОФІЛЬ» (виробництво готових 

металевих виробів); 

- ТОВ «МЕТРО МЕДІА ПРІНТ» (поліграфічна діяльність); 

- ДП «МНТЦ «АГРОБІОТЕХ» НАНУ ТА МІНОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ» 

(дослідження й розробки у сфері біотехнологій); 

- ТОВ «АМБАР» (виробництво харчових продуктів). 

 Скорочення обсягів викликано наявністю кризових явищ в економіці, погіршенням 

кон’юнктури на окрему продукцію на внутрішньому та зовнішніх ринках.  

У звітному періоді проведено 26 ярмарки по продажу сільськогосподарської 

продукції та продуктів харчування, в яких взяли участь 2219 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.  

 

Начальник відділу з питань промисловості,              Г.Лобач 

підприємництва та регуляторної політики   

 

 
Дрига 2923101 

Некрутенко 5596727 
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Додаток до листа №___________ 

від «____»______________ 2018 р. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ 

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

на 2015-2018 роки за 9 місяців 2018 року 
 

Дніпровською районною  в місті Києві державною адміністрацією 
 

№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. 

за ІІІ квартал  
2018 року 

всього з початку 
року 

за  

ІІІ 
квартал 

2018 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 розвитку та підтримки 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 

Засідання за круглим столом, семінари не 
проводились. Дніпровською районною в 
місті Києві державною адміністрацією 
підготовка проектів регуляторних актів на 
2018 рік не планується. 
Відповідне повідомлення з цього питання 
оприлюднене на офіційному субвеб-сайті 
райдержадміністрації (розділ 
«Регуляторна діяльність», рубрика 
«Планування регуляторної діяльності»). 

- - - - - - 

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 

середнього підприємництва при голові 

Дніпровської районної в місті Києві 

1 1 - - -  
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№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. 

за ІІІ квартал  
2018 року 

всього з початку 
року 

за  

ІІІ 
квартал 

2018 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

державної адміністрації.  

13.06.2018 проведено засідання 

Координаційної ради з питань: 

1. Актуальні питання захисту законних 

інтересів суб’єктів підприємництва 

внаслідок дій органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, 

суб’єктів господарювання, що 

перебувають у сфері їх управління.  

2. Про стан надання в оренду суб'єктам 

підприємництва нежитлових приміщень 

комунальної власності у Дніпровському 

районі, об’єктів нерухомості, що 

перебувають на балансі промислових 

підприємств, установ. 

3. Про участь суб’єктів малого 

підприємництва у виставкових заходах. 

4. Про заходи з підготовки та відзначення 

Дня підприємця в Дніпровському районі. 

5. Різне. 

3.2.1

. 

Участь у форумах щодо взаємодії 

бізнесу та влади  

У виставці-презентації київських 

виробників «Зроблено в Києві» у 

Міжнародному виставковому центрі 

05.06.2018 від Дніпровського району 

взяли участь 22 суб’єкти (промислові 

підприємства, підприємці, науково-

дослідні установи), серед яких 16 є 

суб’єктами малого і середнього бізнесу 

1 1 - - - - 

Інформаційно-консультативне, ресурсне та освітнє забезпечення малого та середнього підприємництва,  
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№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. 

за ІІІ квартал  
2018 року 

всього з початку 
року 

за  

ІІІ 
квартал 

2018 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

розвиток інфраструктури його підтримки 

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 по нових договорах та на 

подовження оренди на загальну площу 

18284,45 м2 

9 (в т.ч. 2 

конкурс) 

 

37 

42 (в т.ч. 5 

конкурс) 

 

60 

- - - - 

9.5. Створення "Сторінки підприємця" 
на єдиному веб-порталі 
територіальної громади міста Києва 
(www.kievcity.gov.ua), наповнення 

На офіційному субвеб-сайті 

райдержадміністрації створено розділ 

«Підприємцям, Промисловцям», на якому 

Повідомлень 

14 

 

Повідомлень 

68 
-  - - 
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№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. 

за ІІІ квартал  
2018 року 

всього з початку 
року 

за  

ІІІ 
квартал 

2018 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

її інформацією з питань: 
- започаткування бізнесу; 
- оформлення документів 
дозвільного характеру; 
- 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 

підтримуються рубрики «Об’яви, 

новини», «Телефонні гарячі лінії», «ДПІ 

інформує», «Виконання програм сприяння 

розвитку підприємництва», інші; 

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. 

 

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 

22.02.2018: засідання Ради директорів 
підприємств промислового комплексу, 
установ та організацій району з питань 
порядку денного, в тому числі щодо 
впровадження ековиробництв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- -  - 

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/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
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 ІІІ квартал  
2018 року 

всього з початку 
року 

за  

ІІІ 
квартал 

2018 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 
та ризики для бізнесу;   

 функціонування франчайзингу 
як методу ведення стабільного 
бізнесу; 

 молодіжного підприємництва;  

 застосування  податкового 
законодавства; 

 організації та впровадження 
ековиробництв; 

 інших актуальних питань 
підприємництва 

17.05.2018: засідання Ради директорів 

підприємств промислового комплексу, 

установ та організацій району з питань 

порядку денного, в тому числі щодо  

підготовки інвестиційних та інноваційних 

проектів від суб’єктів господарювання 

району для їх презентації на 

Інвестиційному форумі міста Києва у 

вересні-листопаді 2018 року. 

26.09.2018 засідання Ради директорів 

підприємств промислового комплексу, 

установ та організацій району за участю 

представників державної установи «Офіс 

просування експорту України» з питань 

порядку денного, в тому числі щодо 

практичної допомоги товаровиробникам у 

розвитку їх експортних компетенцій та 

виходу на міжнародні ринки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Кількість 

учасників 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Кількість 

учасників 

102 

 

9.10. Проведення заходів з нагоди Дня 
підприємця   

На виконання Указу Президента України 

від 05.10.1998 №1110/98 в районі 

31.08.2018 проведені урочисті заходи з 

нагоди відзначення свята Дня підприємця 

2018 року, на яких були відзначені 

Подяками Дніпровської 

райдержадміністрації 12 кращих 

представників малого і середнього бізнесу 

за відповідними номінаціями, в тому числі 

«Соціально-відповідальний бізнес». 

1 1 - - - - 

9.13. Актуалізація інформаційного фонду 
щодо розвитку підприємництва в 

Дніпровською райдержадміністрацією 
проведено роботу з бізнес-центрами і 

- - - - - - 
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№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. 

за ІІІ квартал  
2018 року 

всього з початку 
року 

за  

ІІІ 
квартал 

2018 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 
м. Києві за даними організацій-
власників інформації про суб’єкти 
господарювання 

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 
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 

З листопада 2017 року в приміщенні 

районного відділу (центру) надання 

адміністративних послуг на Харківському 

шосе, 18 функціонує  структурний 

підрозділ Центру по наданню послуг 

суб’єктам підприємництва комунального 

підприємства «Київський міський бізнес-

центр» 

Надано 

консультацій 

згідно 

реєстру 120 

особам 

Надано 

консультацій 

згідно  

реєстру 291 

особі 

- - - - 

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.  
Шляхом створення бізнес-центрів діють 

договори про співпрацю, що укладені 

Дніпровською районною в місті Києві 

державною адміністрацією з 10 

юридичними особами. 
Кількісні показники заносяться до табл.4,5 

- - - - - - 
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№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. 

за ІІІ квартал  
2018 року 

всього з початку 
року 

за  

ІІІ 
квартал 

2018 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

Підтримка підприємницької ініціативи громадян 

12.6. Проведення зустрічей провідних 
підприємців міста з випускниками 
загальноосвітніх шкіл 

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 
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. Дніпровською районною філією 

Київського міського центру зайнятості 

значна увага приділяється підвищенню 

активності безробітних у процесі пошуку 

роботи, професійному самовизначенню, 

розвиткові професійної ініціативи, а 

також соціальної відповідальності 

роботодавців.  

З цією метою районною філією 

проводяться семінари з роботодавцями  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 

Кількість 

учасників 

193 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

72 

Кількість 

учасників 
524 

- - - - 

Запровадження державно-приватного партнерства,  

сприяння інноваційній та експортній діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва 
15.1. Організація та участь у виставках, 

ярмарках, ділових переговорах, 
бізнес-зустрічах, в тому числі 

міжнародних,  із залученням  

В Дніпровському районі районною 

державною адміністрацією 
організовувались продовольчі ярмарки 

 

5 

Кількість 
залучених 

учасників, од. 

26 

Кількість 
залучених 

учасників, од. 

- - - - 
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№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. 

за ІІІ квартал  
2018 року 

всього з початку 
року 

за  

ІІІ 
квартал 

2018 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

суб’єктів малого та середнього 
бізнесу м. Києва 

363 2219 

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 

Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, оптимізація їх розміщення та завантаження потужностей 

5.2. Підготовка за участю промислових 

підприємств каталогу 

експортоорієнтованої продукції  

Направлено інформацію щодо 

виробничих можливостей промислового 

комплексу району та переліку їх 

продукції, яка може бути використана для 

потреб міського господарства. 

Підготовлений перелік імпортозамінної 

продукції, яка виробляється 

підприємствами. 

- 1 - - -  

Наукове, інформаційне та організаційне забезпечення розвитку промисловості 

12.2. Організація конкурсу  «Кращий 

експортер року» 

Повноваження організатора конкурсу 

«Кращий експортер року» належать 

Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва Київської міської 

державної адміністрації.  

У 2018 році у конкурсі взяло участь ТОВ 

«КАМ ТРЕЙД» (виробництво, експорт 

металевих дверей)  

- 1 - - -  
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№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. 

за ІІІ квартал  
2018 року 

всього з початку 
року 

за  

ІІІ 
квартал 

2018 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

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 15 кіосків (МАФів) 

ПАТ «Київхліб» з продажу хліба та 

хлібобулочних виробів за соціально 

доступними цінами.  

Функціонують 1 фірмовий магазин ПрАТ 

«Фанплит», 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  

 

За січень-вересень 2018 року відкрито 2 

магазини: 

«Лоток» на вул. Комбінатна, 25а, «АТБ» на 

вул. Шептицького, 24а 

1 2 - - -  

3.1. Проведення конкурсу «Краще 

підприємство торгівлі» та «Краще 

підприємство ресторанного 

господарства» 

Міський захід - - - - -  

5.1. Проведення щорічного весняного 

загальноміського ярмарку з продажу 

товарів для садівників, городників 

та фермерів 

Прийняли участь у загальноміському 

ярмарку 21 квітня 2018 року на вул. 

Ревуцького у м. Києві 

1 1 - - -  

5.2. Проведення щорічного 

загальноміського ярмарку «Медовий 

спас» 

Міський захід - - - -- -  
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№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. 

за ІІІ квартал  
2018 року 

всього з початку 
року 

за  

ІІІ 
квартал 

2018 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

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 

протягом січня-червня 2018 року 

проведено 26 продовольчих ярмарок 

12 21 - - -  

Розвиток сфери побутових послуг 

13.1. Організація та проведення міських і 

районних конкурсів-оглядів 

суб’єктів господарювання сфери 

побутових послуг на присвоєння 

звання «Зразкового» у місті Києві 

Проведення районного конкурсу-огляду 

суб’єктів господарювання сфери 

побутових послуг на присвоєння звання 

«Зразкового» в Дніпровському районі                  

м. Києва заплановано на листопад 2018 

року 

- - - - -  

 

* Надати конкретну інформацію щодо виконання відповідних заходів та кількісні показники
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РАЙОННИХ ЗАХОДІВ 

в Дніпровському районі  

за 9 місяців 2018  року 

 

Таблиця 2 

№ 

з/п 
Показник 

За ІІІ 

квартал 

2018 року 

Всього з 
початку 

року 

1. Кількість проведених засідань координаційних рад, одиниць - 1 

2. Кількість проведених навчальних семінарів, тренінгів, одиниць 
(з врахуванням районної філії Київського міського центру 
зайнятості) 

25 72 

 - кількість учасників, осіб 193 524 

3. Кількість проведених круглих столів, одиниць 1 3 

 - кількість учасників, осіб 35 102 

4. Кількість проведених форумів, конференцій,  одиниць 1 2 

 

 

КІЛЬКІСТЬ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ, 

ЗДІЙСНЕНИХ ДЕРЖАВНИМИ РЕЄСТРАТОРАМИ  

в Дніпровському районі   

Таблиця 3 

Показник Станом на 

01.10.2017 

Станом на  

01.10.2018 

Юридичні особи   

Реєстраційні дії 2156 1789 

В т.ч. 

- реєстрація новоутворених 

661 462 

- ліквідованих 126 35 

Фізичні особи   

Реєстраційні дії 6728 4223 

В т.ч. 

- реєстрація новоутворених 

1404 1556 

- ліквідованих 3620 1150 

Всього реєстраційних дій 8884 6012 

 

 

* Згідно із статистикою в інформаційній системі «Міський WEB-портал адміністративних 

послуг в місті Києві» 
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ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

в Дніпровському районі   

Таблиця 4 

№ 

з/п 
Показник 

Станом на  

01.10.2017 

*Станом на  

01.10.2018 

 Кількість об’єктів ЄДРПОУ, одиниць   

1. Бізнес-центри 10 13 

2. Бізнес-інкубатори -  

3. Технопарки - 2 

4. Лізингові компанії 11 14 

5. Кредитні спілки 5 6 

6. Фонди підтримки підприємництва - - 

7. Інвестиційні фонди і компанії 48/15 23/22 

8. Інноваційні фонди і компанії -/2 -/6 

9. Інформаційно-консультативні установи 53 27 

10. Страхові організації  19 20 

11. Біржі 7 9 

12. Громадські об’єднання підприємців 9 16 

 

 

Примітка:  

 

* - Відомості складені згідно моніторингу у зв’язку з відсутністю технічної можливості за допомогою 

АРМ ЄДР (автоматизоване робоче місце державного реєстратора в Єдиному Державному Реєстрі) пошуку 

кількості реєстраційних дій проведених державними реєстраторами відділу з питань з питань державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації 
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ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ 

ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

(активно діючих) 

в Дніпровському районі за 9 місяців 2018 року 
 

Таблиця 5 

 

Назва підприємства (організації, установи) 

 

 Асоціація "Правова Гільдія України" 

( Асоціація "ПГУ" ) 

Код ЄДРПОУ 40037151 

Місцезнаходження (адреса) 02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 

будинок 5, офіс 215 

Телефон, факс, e-mail +38 044 209 47 66; +38 067 5112447 

П.І.Б. керівника Голубєв Олександр Володимирович 

Організаційно-правова форма Асоціація 

Статус (фонд підтримки підприємництва, бізнес-

центр, бізнес-інкубатор, центр сприяння 

розвитку підприємництва) 

Бізнес-центр 

Джерела фінансування діяльності Власні кошти 

Основні напрямки діяльності: Консалтинг, юридичні, бухгалтерські  

послуги 

 

Назва підприємства (організації, установи) 

 

ТОВ «Консалтингова компанія 

«Стайлинг» 

Код ЄДРПОУ 34298550 

Місцезнаходження (адреса) 01004, м. Київ, вул. Горького, буд.11 

Телефон, факс, e-mail (044)5815291, 5815292 

П.І.Б. керівника Мізернюк Ніна Василівна 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Статус (фонд підтримки підприємництва, бізнес-

центр, бізнес-інкубатор, центр сприяння 

розвитку підприємництва) 

Бізнес-центр 

Джерела фінансування діяльності Власні кошти 

Основні напрямки діяльності: Консалтинг, юридичні послуги 

 

Назва підприємства (організації, установи) 

 

ТОВ «Бізнес Платформа» 

Код ЄДРПОУ 38002821 

Місцезнаходження (адреса) 

 

м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 12 

Телефон, факс, e-mail (044) 5483577 5971426 

П.І.Б. керівника Вакуленко Олена Анатоліївна 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Статус (фонд підтримки підприємництва, 

бізнес-центр, бізнес-інкубатор, центр сприяння 

розвитку підприємництва) 

Бізнес-центр 

Джерела фінансування діяльності Власні кошти 

Основні напрямки діяльності: 

 

Юридичні, бухгалтерські послуги, аудит, 

бізнес-планування 
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Назва підприємства (організації, установи) 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Київський бізнес-центр» 

Код ЄДРПОУ 37415617 

Місцезнаходження (адреса) 03110, м. Київ, вул. Олексіївська,3 

Телефон, факс, e-mail (044) 223-58-58 

П.І.Б. керівника Охріменко Олександр Анатолійович 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Статус (фонд підтримки підприємництва, 

бізнес-центр, бізнес-інкубатор, центр сприяння 

розвитку підприємництва) 

Бізнес-центр 

Джерела фінансування діяльності Власні кошти 

Основні напрямки діяльності: 

 

Юридичні, поштові, митно-брокерські 

послуги 

 

Назва підприємства (організації, установи) 

 

Комунальне підприємство «Київський 

міський бізнес-центр» 

Код ЄДРПОУ 31305884 

Місцезнаходження (адреса) 

 

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 10 

Телефон, факс, e-mail (044) 5640597 

П.І.Б. керівника Салата Юрій Олексійович 

Організаційно-правова форма Комунальне підприємство 

Статус (фонд підтримки підприємництва, 

бізнес-центр, бізнес-інкубатор, центр сприяння 

розвитку підприємництва) 

Бізнес-центр 

Джерела фінансування діяльності Госпрозрахунок 

Основні напрямки діяльності: 

 

Інформаційно-консультативні послуги 

 

 

 

№ 

з/п 

Показник, 

одиниця виміру 

за ІІІ квартал 

2018 року 

всього з 

початку року 

1. Обсяги наданих послуг, тис. грн. Дані відсутні 
 

Дані відсутні 
 

2. Площа приміщень, наданих суб’єктам 

підприємництва в орендне користування, м. кв. 

- 123,0 

3. Надання суб’єктам підприємництва у користування 

обладнання, устаткування,  так / ні 

так так 

4. Кількість консультацій, од. 390 1820 

5. Кількість підготовлених пакетів установчих 

документів, од. 

Дані відсутні 
 

23 

6. Кількість розроблених бізнес-планів, од. Дані відсутні 
 

Дані відсутні 
 

7. Кількість розроблених інвестиційних проектів, од. Дані відсутні 
 

 Дані відсутні 
 

8. Кількість виконаних маркетингових досліджень, 

од. 

Дані відсутні 
 

Дані відсутні 
 

9. Кількість проведених семінарів з питань 

підприємництва, од. 

3 10 

10. Кількість учасників семінарів, осіб 53 167 

11. Кількість проведених круглих столів з питань 

підприємництва, од. 

1 3 

12. Кількість учасників круглих столів, осіб 14 40 
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