
ПРО СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ У 

М. КИЄВІ (на 20.05.2021) 

 

За інформацією Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 

Київської міської державної адміністрації у 2020 році проведено роботу з 

реалізації Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та 

середнього підприємництва у місті Києві, затвердженого рішенням Київської 

міської ради від 21.09.2017 №46/3053 (зі змінами та доповненнями) (далі – 

Положення про ФКП). 

Підготовлено: 

- проект рішення Київської міської ради «Про деякі питання надання 

фінансово–кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва 

у місті Києві», яке  прийнято 28.07.2020 №89/9167; 

- проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін та доповнень 

до рішення  Київської міської ради від 21.09.2017 №46/3053 «Про затвердження 

Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього 

підприємництва у місті Києві», яке прийнято 28.07.2020 № 89/9168.  

Рішенням Київської міської ради від 28.07.2020 №89/9168 збільшено 

кількість банків, вводиться поняття уповноваженого банку (на сьогоднішній день 

Фонд розвитку підприємництва повідомляє про співпрацю з 13-ма  

уповноваженими банками), проводилась робота по підписанню договорів про 

співробітництво з уповноваженими банками. 

Рішенням Київської міської ради від 28.07.2020 №88/9167 «Про деякі 

питання надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього 

підприємництва у місті Києві» визначено, що київська міська влада 

компенсуватиме до 31.12.2020 малому та середньому бізнесу міста Києва 99% від 

суми відсотків за кредитними договорами, укладеними або які будуть укладені з 

банками-партнерами або уповноваженими банками, відповідно до вимог 

Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього 

підприємництва у місті Києві. 

Підписано договори про співробітництво та додаткові угоди до них з 

банками-партнерами: 

АТ «ПроКредит Банк»; 

АТ «Вест файненсенд кредит банк»; 

АТ «Кредобанк»; 

АБ «Укргазбанк»; 

АТ «Мегабанк»; 

АТ «Державний ощадний банк України»; 

уповноваженими банками:  

АТ «Банк Альянс»; 

АТ «КБ «Глобус»; 

АТ «Альфа – Банк»; 

ПАТ «Банк Восток»; 

АТ КБ «ПриватБанк»; 

АТ «ОТП БАНК». 

Проводилася популяризація Положення про ФКП. 



На єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва розміщена 

інформація про Програму фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та 

середнього підприємництва у місті Києві та презентація про неї: 

https://kyivcity.gov.ua/biznes_ta_litsenzuvannia/programa_finansovo-

kreditno_pidtrimki_subyektiv_malogo_ta_serednogo_pidpriyemnitstva_u_misti_kiyevi/  

Інформацію про Програму ФКП розміщено на сайтах Київської міської 

державної адміністрації, районних в місті Києві державних адміністрацій, Фонду 

розвитку підприємництва, банків-партнерів, Київського міського центру 

зайнятості, Київської торгово-промислової палати, Українського союзу 

промисловців і підприємців, Інформаційної системи формування баз даних 

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

На постійній основі проводяться наради (з дотриманням протиепідемічних 

заходів) з банками-партнерами, уповноваженими банками щодо реалізації 

Програми ФКП.  

У 2020 році банками-партнерами та уповноваженими банками надано 

кредити позичальникам по 111 кредитним договорам із них:  

72 - малими підприємствами; 

21 - середніми підприємствами; 

18 - фізичними особами підприємцями; 

54 – отримали допомогу по державній програмі «5-7-9%». 

Сума кредитів склала близько 200 млн грн, отримано компенсацію відсотків 

на суму 3,7 млн грн. 

КВЕД позичальників, які отримали ФКП: 

 
КВЕД Кількість 

кредитних 

договорів 

Секція С   Переробна промисловість 

 

34 

Секція Е Водопостачання, каналізація, поводження з відходами 

 

1 

Секція  F Будівництво 14 

Секція  G  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

48 

Секція  H   Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 

діяльність 

5 

Секція  І   Тимчасове розміщування й організація харчування 1 

Секція  M  Професійна, наукова та технічна діяльність 1 

Секція  N  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування 

2 

Секція  Р  Освіта 2 

Секція  Q  Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 3 

Загальна кількість 111 

 

У 2020 році позичальники отримали кредити на: 

 
Цільове призначення кредиту Кількість кредитних 

договорів 

Придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів  

виробничого призначення 

56 

Придбання приміщень 2 

https://kyivcity.gov.ua/biznes_ta_litsenzuvannia/programa_finansovo-kreditno_pidtrimki_subyektiv_malogo_ta_serednogo_pidpriyemnitstva_u_misti_kiyevi/
https://kyivcity.gov.ua/biznes_ta_litsenzuvannia/programa_finansovo-kreditno_pidtrimki_subyektiv_malogo_ta_serednogo_pidpriyemnitstva_u_misti_kiyevi/


Поповнення обігових коштів 53 

Загальна кількість 111 

З травня по грудень  2020 року в рамках реалізації Положення про ФКП: 

- створено 434 робочих місць; 

- до бюджетів усіх рівнів перераховано  250,3 млн. грн податків і зборів; 

- обсяг виробництва товарів, робіт та послуг склав 4967,7 млн. грн. 

У 2021 році рішенням Київської міської ради від 08.04.2021 № 568/609 

внесені зміни та доповнення до Положення про фінансово-кредитну підтримку 

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

рішенням Київської міської ради від 21.09. 2017 № 46/3053, а саме:  

- з 01.01.2021 та на період дії карантину, встановленого з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, але не раніше 30.06. 2021, фінансово-

кредитна підтримка надається на рівні 99% від суми відсотків за кредитним 

договором, які фактично сплачені позичальником за звітний період, за рахунок 

власних коштів;  

- максимальна відсоткова ставка не повинна перевищувати на дату 

укладання кредитного договору URD (12 місячний) + 6%;  

- поповнення обігових коштів та / або фінансування оборотного капіталу не 

потребує власного внеску позичальника; 

 - введено поняття « кредитна лінія»;  

- позичальники, які претендують на фінансово-кредитну підтримку, мають 

вести господарську діяльність не менше 1 (одного) року;  

- розширено цільове використання кредитів; - позичальники основний вид 

економічної діяльності ДК 009:2010, яких відноситься до розділів М «Професійна, 

наукова та технічна діяльність» та J «Інформація та телекомунікації» можуть 

претендувати на фінансово-кредитну підтримку. 

Рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста 

Києва на 2021 рік» виділено кошти у сумі 42,8 млн грн на надання фінансово-

кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва у місті 

Києві. 

В рамках реалізації Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів 

малого та середнього підприємництва у місті Києві, затвердженого рішенням 

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

Департамент уклав додаткові угоди  з 10 банками, а саме: 

- банками-партнерами: АТ «ПроКредит Банк», АТ «Вест файненсенд кредит 

банк», АТ «Кредобанк», АБ «Укргазбанк»  та АТ «Державний ощадний банк 

України»; 

- уповноваженими банками: АТ «КБ «ГЛОБУС», АТ КБ «ПриватБанк», 

ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «БАНК АЛЬЯНС» та АТ «ОТП БАНК». 

Станом на 20.05.2021 погоджено надання фінансово-кредитної підтримки на 

суму 5,1 млн грн (компенсація на 2021 рік) по 146 кредитним договорам на 

загальну суму кредитів 180,1 млн. грн. 

 

 


