
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проміжного звіту про хід виконання Комплексної київської міської цільової програми 

сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку  

на 2019-2022 роки за 2019 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 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 Головного управління Державної податкової служби 

у м. Києві на обліку в державній податковій інспекції у Дніпровському районі станом на 

01.01.2020 перебувають 55,8 тис. суб’єктів підприємницької діяльності (в тому числі 

26,7 тис. юридичних осіб та 29,1 тис. фізичних осіб-підприємців), що на 2,7 тис. більше 

(+4,8%), ніж за аналогічний період 2018 року.  

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 

постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №783 «Про внесення змін 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 748 дозвільних документів, зафіксовано 144 офіційні відмови у видачі 

таких 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 районним управлінням (центром) надання 

адміністративних послуг надано 90955 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 61 особи проведено 4 семінари с безробітними («Як 

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

організації зеленого туризму»). Проведено також 82 семінари з роботодавцями                        

за участю 577 осіб.  

Протягом звітного періоду 31 фізичних осіб, зареєстрованих як суб’єкти 

підприємницької діяльності, отримали одноразову допомогу по безробіттю на суму 

121,6 тис. грн. для відкриття власної справи (перераховується Київським міським 

центром зайнятості). 

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.                             

Керівництвом райдержадміністрації за участю депутатів Київради 30.08.2019 була 

проведена зустріч з представниками малого та середнього бізнесу району, громадських 

організацій підприємців. Десяти 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, 573-27-18; 

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 субвебсайті райдержадміністрації в розділі «Підприємцям, 

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

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. За вказаний період 

відділом в даному розділі було розміщено 67 інформаційних повідомлень.  

Згідно статистичних даних на 31.12.2019 у Дніпровському районі обліковується 78 

суб’єктів господарювання, які здійснюють випуск і реалізацію промислової продукції 

або замовляють її виробництво. З них 50 підприємства виробляють продукцію на 

власних або орендованих потужностях і входять в промисловий комплекс району.  

Станом на 15.01.2020 за січень - грудень 2019 року статистичні дані щодо роботи 

промислових підприємств відсутні. Згідно з оперативними даними від промислових 

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


підприємств за звітний період ними очікується реалізувати продукції на суму 9816,8 

млн. грн., що на 4,2 % більше ніж за відповідний період 2018 року. 

За наявними даними зростання обсягів реалізації промислової продукції відбулось 

на підприємствах: ТОВ «Фірма «Дісконт» (виробництво консервованих, сушених овочів 

та фруктів); ТОВ «Селтік» (послуги зі збирання відходів); ТОВ «Авант» (виробництво 

фармацевтичних препаратів і матеріалів); ТОВ «Фабрика годинників «ЮТА» 

(виробництво годинників); ТОВ «Київагроресурс» (виробництво м’яса);                               

ТОВ «Холодокомбінат №3» (виробництво, зберігання рибних продуктів); ТОВ 

«Європрокат» (виробництво металочерепиці, труб профільних, водостічних систем); 

ТОВ «Інтерстарч Україна» (виробництво крохмалів, сиропів, патоки); ТОВ «Еліт 

пошив» (виробництво робочого одягу); ТОВ «Інстех» (виробництво виробів з 

натурального каменю). 

Згідно з останніми статистичними даними за підсумками роботи за січень-жовтень 

2019 року 10 підприємств Дніпровського району реалізували свою продукцію на 

експорт. За цей період експортовано промислової продукції на суму 2287,7 млн. грн 

(частка в реалізації 28,3%), що на 35,4% більше, ніж за аналогічний період попереднього 

року. 

Водночас, поряд з позитивними тенденціями спостерігався значний спад обсягів 

реалізації на підприємствах: 

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

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

устаткування); 

- ТОВ «Київміськвторресурси» (збір, заготівля, сортування, обробка та первинна 

переробка твердих промислових та побутових відходів); 

- ТОВ «Метро Медіа Прінт» (поліграфічна діяльність); 

- ДП «МНТЦ «Агробіотех» НАНУ та Міносвіти і науки України» (дослідження й 

розробки у сфері біотехнологій); 

- ТОВ «Елпо Україна» (виробництво електророзподільної та контрольної 

апаратури); 

- ТОВ «Компанія «Версія», (виробництво комп’ютерів та периферійного 

устаткування); 

- ТОВ «Кам-Трейд» (виробництво металевих дверей); 

- ПАТ «Укрпластик» (виробництво гнучких пакувальних матеріалів). 

 Скорочення обсягів викликано наявністю кризових явищ в економіці, погіршенням 

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

У звітному періоді проведено 44 ярмарок по продажу сільськогосподарської 

продукції та продуктів харчування, в яких взяли участь 2879 суб’єкт 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.  

 



 

Додаток до листа №___________ 

від «____»______________ 2020 р. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ 

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

на 2019-2022 роки за 2019 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  
2019 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2019 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 2019-2022 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 
2019 рік не планувалась. 
Відповідне повідомлення з цього питання 
оприлюднене на офіційному cубвебсайті 
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 

державної адміністрації. 

- 1 

Кількість 

учасників 

26 

- - -  
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Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. 
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всього з початку 
року 
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квартал 
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початку 

року 
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м. Києва 
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(вказати) 

бюджет 
м. Києва 
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небюджет
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(вказати) 

14.02.2019 проведено засідання 

Координаційної ради з питань: 

1. Про стан реалізації заходів щодо 

контролю за дотриманням 

приймальними пунктами металобрухту 

суб’єктів господарювання вимог Закону 

України «Про металобрухт» та 

пропозиції щодо впорядкування їх 

діяльності у Дніпровському районі. 

2. Про стан виявлення 

правопорушень, пов’язаних із 

розкраданням металу, та підсумки 

перевірок пунктів прийому 

металобрухту на території району 

Дніпровським управлінням поліції 

Головного управління Національної 

поліції у місті Києві у 2018 році. 

3. Різне. 

3.2.1 Участь у форумах щодо взаємодії 

бізнесу та влади  

06.11.2019 – участь у семінарі-нараді на 

тему: «Конструктивна взаємодія влади та 

бізнесу» в Колонній залі КМДА з 

презентації Методичного посібника з 

питань ведення діалогу й порозуміння між 

представниками бізнесу та 

контролюючими державними органами 

під час проведення контролю та перевірок 

(10 представників бізнесу від 

Дніпровського району).  

1 

Кількість 

учасників 

10 

1 

Кількість 

учасників 

10 

- - - - 

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

розвиток інфраструктури його підтримки 

9.2. Надання в оренду на конкурсних Укладено нових договорів оренди з 50 (в т.ч. 4 144 (в т.ч. 8 - - - - 



 

№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. 

за ІV квартал  
2019 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2019 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

засадах суб'єктам підприємництва, в 

тому числі малого,  нежитлових 

приміщень комунальної власності 

міста, моніторинг ефективності їх 

використання 

суб’єктами господарювання, од. 

 

Укладено договорів на подовження оренди 

з суб’єктами господарювання, од. 

Враховуючи рішення Київської міської 

ради від 06.12.2018 № 253/6304 "Про 

внесення змін до рішення Київської 

міської ради від 21 квітня 2015 року                    

№ 415/1280 "Про затвердження 

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 

56262,28 м2 

конкурс) 

 

50 

конкурс) 

 

208 

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

На офіційному субвебсайті 

райдержадміністрації створено розділ 

«Підприємцям, Промисловцям», на якому 

підтримуються рубрики «Об’яви, 

Повідомлень 

20 

 

Повідомлень 

67 
-  - - 

http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/45052D8913CF628DC2258378003C75F1?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/45052D8913CF628DC2258378003C75F1?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/45052D8913CF628DC2258378003C75F1?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/45052D8913CF628DC2258378003C75F1?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/45052D8913CF628DC2258378003C75F1?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/45052D8913CF628DC2258378003C75F1?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/45052D8913CF628DC2258378003C75F1?OpenDocument


 

№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. 

за ІV квартал  
2019 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2019 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

- 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 

новини», «Телефонні гарячі лінії». 

«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 
та ризики для бізнесу;   

 функціонування франчайзингу 
як методу ведення стабільного 

18.04.2019- засідання Ради директорів 
підприємств промислового комплексу, 
установ та організацій району з питань 
порядку денного, в тому числі щодо 
перевірок суб’єктів господарювання 
органами державного нагляду (контролю) 
Держпраці (типові порушення і способи 
їх запобігання; наслідки, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- -  - 

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


 

№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. 

за ІV квартал  
2019 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2019 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 
бізнесу; 

 молодіжного підприємництва;  

 застосування податкового 
законодавства; 

 організації та впровадження 
ековиробництв; 

 інших актуальних питань 
підприємництва 

відповідальність; актуальна судова 
практика); 
19.09.2019 – участь в урочистих заходах, 

присвячених відзначенню професійного 

свята День машинобудівника у Київській 

міській державній адміністрації (залучено 

2 промислових підприємства); 
19.12.2019- розширене засідання Ради 
директорів підприємств промислового 
комплексу, установ та організацій 
Дніпровського району м. Києва при 
Дніпровській районній в місті Києві 
державній адміністрації, зокрема: «Про 
актуальні питання охорони праці. Стан 
виробничого травматизму, обставини та 
причини виникнення нещасних випадків 
на підприємствах, установах та 
організаціях міста Києва»; «Щодо деяких 
положень виконання Закону України «Про 
охорону атмосферного повітря» . 

 

 

2 

 

Кількість 

учасників 

46 

 

 

 

3 

 

Кількість 

учасників 

76 

9.10. Проведення заходів з нагоди Дня 
підприємця   

31.08.2019 - на виконання Указу 

Президента України від 05.10.1998 

№1110/98 в районі проведені урочисті 

заходи з нагоди відзначення свята Дня 

підприємця 2019 року, на яких були 

відзначені Подяками Дніпровської 

райдержадміністрації 10 кращих 

представників малого і середнього бізнесу 

за відповідними номінаціями, в тому числі 

«Соціально-відповідальний бізнес». 

У міських заходах з нагоди Дня 

підприємця відзначено 5 представників 

- 1 

Кількість 

учасників 

26 

- - - - 



 

№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. 

за ІV квартал  
2019 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2019 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бізнесу від Дніпровського району. 

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 
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 

В приміщенні районного управління 

(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  

233 особам 

Надано 

консультацій 

згідно  

реєстру  

789 особам 

- - - - 

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.4,5 

- - - - - - 

Підтримка підприємницької ініціативи громадян 



 

№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. 

за ІV квартал  
2019 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2019 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 

Кількість 

учасників 

104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

82 

Кількість 

учасників 
577 

- - - - 

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  

суб’єктів малого та середнього 
бізнесу м. Києва 

16.04.2019 - участь Третьому Фінансовому 

Ярмарку для малого та середнього 

бізнесу, який відбувся у Конгресно - 

виставковому центрі «Парковий» (м. Київ, 

Паркова дорога, 16а), промисловців 

району представило ТОВ «Науково-

- 4 
Кількість 

залучених 
учасників, од. 

7 

 - - - - 



 

№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. 

за ІV квартал  
2019 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2019 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

виробнича фірма «ІРКОМ ЕКТ»; 

30.05.2019 - участь у міській науково-

практичній конференції Kyiv Smart Tracks 

(«СМАРТ ВЕКТОРИ КИЄВА»), зокрема 

панельній дискусії «Високотехнологічне 

виробництво: промисловість 4.0», яка 

відбулась у Державній установі «Інститут 

економіки та прогнозування» НАН 

України (промисловців Дніпровського 

району виступом представило ТОВ 

«Компанія «Енергія води»); 

03.06.2019 – участь у роботі творчої 

майстерні/воркшопу «Смарт спеціалізація 

промисловості міста Києва як тріггер 

інноваційних змін» разом з 

представниками провідних підприємств 

харчової, легкої та фармацевтичної 

галузей міста Києва, представників вищих 

навчальних закладів, науково-дослідних 

інститутів, інших державних та місцевих 

органів влади (в приміщенні ТПП 

України, Велика Житомирська, 33) в 

рамках V Національного експортного 

форуму; 

25.09-28.09.2019 – участь у ХV 

Міжнародній спеціалізованій виставці 

екотоварів для всієї родини «ЕКО-Expo» 

(Міжнародний виставковий центр, Київ, 

Броварський проспект 15). На виставці 

презентувало свою продукцію - закваски 

на натуральній основі «Іпровіт» - 

https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/3984.html
https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/3984.html
https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4005.html


 

№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. 

за ІV квартал  
2019 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2019 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

державне дослідне підприємство 

Інституту продовольчих ресурсів 

Національної академії аграрних наук 

України; 
Щорічна виставка-презентація київських 

виробників «Зроблено в Києві» у 2019 
році не проводилась. 

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 

- 1 - - -  



 

№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. 

за ІV квартал  
2019 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2019 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

державної адміністрації.  

У 2019 році конкурс «Кращий експортер 

року» не проводився.   

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» та 3 кіоска ТОВ «Саботін 

Трейд» з продажу хліба та хлібобулочних 

виробів за соціально доступними цінами.  

Функціонують 1 фірмовий магазин ПрАТ 

«Фанплит», 4 нових фірмових магазинів 

кондитерської фабрики «Roshen», 1 

фірмовий магазин ТОВ «Еліт пошив». 

- - - - -  

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  

 

Дніпровська районна в місті Києві 

державна адміністрація сприяє відкриттю 

закладів торгівлі продовольчими  

товарами 

- 7 - - -  

3.1. Проведення конкурсу «Краще 

підприємство торгівлі» та «Краще 

підприємство ресторанного 

господарства» 

Повноваження організатора конкурсів  

належать Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва Київської 

міської державної адміністрації.  

 

- - - - -  

5.1. Проведення щорічного весняного 

загальноміського ярмарку з продажу 

товарів для садівників, городників 

та фермерів 

Повноваження організатора ярмарку  

належать Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва Київської 

міської державної адміністрації.  

- 1  
Кількість 

залучених 
учасників, од. 

- - -  



 

№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. 

за ІV квартал  
2019 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2019 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

Прийняли участь у загальноміському 

ярмарку 13.04.2019 на вул. Ревуцького у 

м. Києві. 

8 

5.2. Проведення щорічного 

загальноміського ярмарку «Медовий 

спас» 

Повноваження організатора ярмарку  

належать Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва Київської 

міської державної адміністрації.  

- - - -- -  

Удосконалення діяльності підприємств ринкової мережі   
8.1. Сприяння здійсненню  

реконструкції  підприємств ринкової 
мережі, модернізація торговельних 
місць 

За інформацією, наданою керівниками 

підприємств ринкової мережі на даний час 

проводяться наступні заходи: 

ПрАТ «Дніпровський ринок», після 

ухвалення детального плану території та 

отримання містобудівних умов, розглядає 

можливість проведення реконструкції 

торговельного майданчику «Дарниця» 

(вул. Попудренка, 5); 

 Розробляється проектно-кошторисна 

документація на проведення реконструкції 

ринку «Лівобережний» ПрАТ 

«Дніпровський ринок» 

(вул. Є. Сверстюка, 3); 

  ТОВ «Берком» розглядається можливість 

розпочати реконструкцію ринку 

«Березняки» за адресою: 

вул. І. Миколайчука, 4, на протязі 2020 

року. 

      

8.2. Надання консультативної допомоги 

суб’єктам господарювання ринків  з 

питань землевідведення під існуючі 

ринки 

Питання відноситься до компетенції 

Департаменту земельних ресурсів КМДА 

      



 

№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. 

за ІV квартал  
2019 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2019 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 в 

осінньо-зимовий період не проводився у 

зв’язку з введенням мораторію на 

проведення перевірок підприємств, установ 

та організацій, фізичних осіб-підприємців 

контролюючими органами. Адміністраціям 

продовольчих та змішаних (за 

спеціалізацією) ринків Дніпровського 

району м. Києва розроблені та доведені до 

відповідальних працівників Плани заходів 

щодо підготовки до роботи у осінньо-

зимовий період 2019-2020 років з 

урахуванням рекомендованого 

Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва КМДА переліку 

комплексу робіт з благоустрою.  

  Керівники підприємств ринкової мережі 

Дніпровського району підтвердили 

готовність підпорядкованих підприємств 

до роботи у осінньо-зимовий період 2019-

2020 років.  

  Додатково наголошено на необхідність 

вжиття організаційних заходів, 

направлених на поліпшення 

протипожежного та техногенного стану. 

      



 

№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. 

за ІV квартал  
2019 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2019 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

  З метою недопущення спалахів 

інфекційних захворювань, 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 псується, без 

належного торговельно-технологічного 

обладнання, спецодягу та інвентарю та 

недопущення реалізації продукції без 

відповідних документів та 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 

протягом 2019 року проведено 44 

продовольчих ярмарок 

Продовольчі 

ярмарки 

4 

Кількість 

учасників 

428 

Продовольчі 

ярмарки 

44 

Кількість 

учасників 

2879 

- - -  

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 

Під час проведення моніторингу 

діяльності об’єктів побутового 

обслуговування населення вносяться 

корегування в Дислокацію мережі 

підприємств побутового обслуговування 

району, враховуються новостворені та 

ліквідовані об’єкти з оновленням 

інформації щодо їх власників, номерів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. 

за ІV квартал  
2019 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2019 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

телефонів. За оперативною інформацією у 

2019 році в Дніпровському районі відкрито 

7 об’єктів побутового обслуговування 

населення, припинили діяльність у 

звітному періоді, - 3. 

За 2019 рік інвалідам війни, збройних сил 

та учасникам бойових дій, ветеранам 

України надано 2625 талонів на 

безкоштовне та пільгове обслуговування 

соціально-необхідними послугами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

654 

 

 

 

 

 

 

 

 

2625 

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  

Питання відноситься до компетенції 

Київського міського центру зайнятості. 

      

13.1. Організація та проведення міських і 

районних конкурсів-оглядів 

суб’єктів господарювання сфери 

побутових послуг на присвоєння 

звання «Зразкового» у місті Києві 

11.10.2019 проведено районний конкурс-

огляд суб'єктів господарювання сфери 

побутового обслуговування на присвоєння 

звання зразкового підприємства побуту у 

Дніпровському районі міста Києва 

(розпорядження Дніпровської РДА 

27.09.2011 № 406 «Про районний конкурс-

огляд суб'єктів господарювання сфери 

побутового обслуговування на присвоєння 

звання зразкового у Дніпровському районі 

м. Києва») 

Розпорядженням Дніпровської РДА від 

- - - - -  



 

№ 
з/п 

Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 
показники виконання 

Програми 

 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. 

за ІV квартал  
2019 року 

всього з початку 
року 

за ІV 
квартал 

2019 року 

всього з 
початку 

року 

бюджет    
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджет

них 
джерел 

(вказати) 

15.10.2019 № 828 «Про присвоєння звання 

зразкового підприємства сфери побутового 

обслуговування в Дніпровському районі 

міста Києва» присвоєні звання зразкових 

підприємств побуту за видами діяльності: 

1. Послуги перукарень та салонів краси - 

салон краси «Марина – Сіті», ФОП 

Косюк М.В. (просп. П. Тичини, 18-в); 

2. Послуги з ремонту радіотелевізійної, 

аудіо та відеоапаратури, мобільних 

телефонів - сервісний центр «HUAWEI», 

ТОВ «Крок-ТТЦ» (Русанівська наб., 8). 

За результатами районного конкурсу-

огляду Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва КМДА 

райдержадміністрацією направлено лист-

подання з пропозиціями щодо участі в 

міському конкурсі-огляді зазначених 

суб'єктів господарювання. 

13.2. Проведення  конкурсів професійної 

майстерності серед фахівців 

побутового обслуговування міста 

Повноваження організатора конкурсів, 

фінансового забезпечення їх проведення  

належать Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва Київської міської 

державної адміністрації.  

      

 

* Надати конкретну інформацію щодо виконання відповідних заходів та кількісні показники
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