
Звіт про хід виконання Підпрограми 1 «Київська міська цільова програма 

сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2015-2018 роки» 

у 2015 році 

 

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 

регулювання розвитку підприємництва, яке потребує не тільки підтримки стабільного, 

поступального розвитку, а й створення умов для впровадження інновацій, активізації 

формування конкурентоспроможних вітчизняних підприємств.  

Великою мірою роль малого та середнього бізнесу полягає у вирішенні питання 

зайнятості. В цілому в сфері підприємництва працює третина зайнятого населення в 

районі. 

Фінансове забезпечення виконання програми 

 

На виконання заходів з реалізації Комплексної київської міської цільової 

програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 

2015-2018 роки у 2015 році Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

з бюджету міста Києва кошти не виділялись. 

 

Реалізація державної регуляторної політики 

 

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». Інформація 

щодо здійснення державної регуляторної політики в Дніпровському районі 

оприлюднюється у розділі «Регуляторна політика» офіційного субвеб-сайту 

райдержадміністрації. Протягом 2015 року районною владою регуляторні акти не 

приймались. 

Однією із загальних проблем, які перешкоджають розвитку підприємництва, 

належить недостатня комунікація місцевих органів влади та підприємців щодо 

вирішення нагальних питань ведення бізнесу. З метою усунення таких перепон 

відбувається діалог між районною державною адміністрацією та підприємницькими 

структурами з актуальних питань соціально-економічного розвитку району та розвитку 

підприємництва. 

З цією метою функціонує Координаційна рада з питань розвитку підприємництва 

при голові Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. В 2015 році 

проведено 3 (три) засідання Координаційної ради, рішення якої оприлюднені на субвеб-

сайті райдержадміністрації.  

Відповідно до Указу Президента України від 05.10.1998 №1110/98 у вересні 2015 

року в районі проводились урочисті заходи з нагоди відзначення свята Дня підприємця. 

Головою райдержадміністрації Горбуновим Я.В 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. 

 

Дозвільна система та адміністративні послуги 

 

Здійснюється державна реєстрація суб’єктів підприємництва відповідно до 

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців». 



Станом на 01.01.2016 в Дніпровському районі зареєстровано 54,5 тисяч суб’єктів 

підприємницької діяльності, в тому числі 18,5 тисяч юридичних осіб та 36,0 тисяч 

фізичних осіб-підприємців, включаючи виробничу галузь і сферу послуг. 

За інформацією відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-

підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції 

у м. Києві за звітний період кількість зареєстрованих новоутворених суб’єктів 

господарювання склала 3489, з них фізичних осіб-підприємців – 2013, проведено 48348 

реєстраційних дій.  

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 центр (відділ) 

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 2015 рік суб’єктам господарювання району видано 

168 документів дозвільного характеру .  
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 

35828 адміністративних послуги. 

 

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 

 

Фінансова підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва, що 

зареєстровані в Дніпровському районі, за рахунок бюджету міста Києва у 2015 році не 

здійснювалась. 

В основному фінансування здійснювалось за рахунок кредитів банків, коштів 

кредитних спілок. 

 

Інформаційно-консультативне, ресурсне та освітнє забезпечення 

 

Значна увага в районі приділяється інформаційно-консультативному забезпеченню 

підприємців. З цією метою працює телефонна «гаряча лінія» (044-292-92-00). 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; 

надання інформації до проведення Дня підприємця; процедура отримання дозволів 

санітарного та пожежного нагляду; проведення ярмарково-виставкових заходів на 

території району; тощо. 

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації функціонує під окремим банером 

розділ «Підприємництво», в якому, зокрема, підтримуються рубрики «Об’яви, новини», 

«Телефонні гарячі лінії», «ДПІ інформує», розміщено інформацію про підрозділи, що 

задіяні в роботі з суб’єктами підприємництва.  
За вказаний період було розміщено на веб-сайті райдержадміністрації 607 

інформаційних повідомлень з даної тематики.  
За звітний період проведено 5 засідань за круглим столом, інформаційних 

семінарів, тренінгів з актуальних питань підприємництва. 



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 2015 року було проведено 164 процедури закупівель товарів, робіт та 

послуг, в тому числі 93 відкритих торгів, для потреб розпорядників коштів Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації відповідно до планів державних 

закупівель на 2015 рік.  

До участі у процедурах закупівель для потреб районної державної адміністрації, її 

підрозділів, комунальних установ було запрошено з початку року 121 учасник. У 2015 

році за процедурами закупівель товарів, робіт і послуг укладено 231 договір з 

суб’єктами господарювання за державні кошти на загальну суму 192,8 млн. грн., з яких 

44,2 млн.грн. становлять товари вітчизняного виробництва. Крім того, без застосування 

процедур згідно законодавства було проведено закупівлі на суму 104,2 млн.грн. 

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. 

За рішенням Київської міської ради та постійної комісії Київради з питань 

власності у 2015 році було погоджено надання в орендне користування нежитлових 

приміщень суб’єктам підприємницької діяльності на загальну площу 12079,1 кв.м. При 

цьому було укладено 107 нових договорів оренди з суб’єктами господарювання та 123 

договори подовжено. 

 

Формування інфраструктури підтримки малого підприємництва 

 

Формування інфраструктури підтримки підприємництва здійснювалось шляхом 

удосконалення діяльності існуючих об’єктів та створення нових. 

В районі діють 32 інвестиційних фондів і компаній, 4 кредитних спілок, 2 

інноваційних фонди і компанії, 8 банківських установ, 17 страхових організацій, 11 

лізингових центрів, 9 бірж, 1 коворкінг центр, 10 громадських об’єднань підприємців.  

У відповідності з Меморандумом про спільну діяльність в розвитку інфраструктури 

підприємництва в місті Києві від 07.05.2012 станом на 01.01.2016 діють 9 договорів про 

співпрацю щодо створення і діяльності бізнес-центрів, укладених між Дніпровською 

районною в місті Києві державною адміністрацією та відповідними юридичними 

особами: 

Так, у приміщенні відділу державної реєстрації на вул. Пожарського,15 функціонує 

районний структурний підрозділ Центру по наданню послуг суб’єктам підприємництва 

комунального підприємства «Київський міський бізнес-центр», де безоплатно надають 

консультації з питань створення, державної реєстрації, припинення діяльності суб’єктів 

господарювання та надають допомогу в заповненні реєстраційних карток. 

 

Підтримка підприємницької ініціативи громадян 

 

Здійснюється відповідна 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 431 осіб проведено 27 семінарів с безробітними 

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

92 семінари з роботодавцями за участю 818 осіб.  
Протягом звітного періоду зареєстровані, як суб’єкти підприємницької діяльності, 

отримали одноразову допомогу по безробіттю (в межах коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок 

безробіття) для відкриття власної справи 156 осіб. Проведено профдіагностичні 

консультації та направлено на курси з основ підприємницької діяльності – 134 особи. 

 

Загальний підсумок 

 

Аналіз виконання заходів даної програми свідчить, що у 2015 році реалізація 

основних завдань, визначених нею здійснювалась за відповідними напрямами. 

Однак заходи програм виконані не в повному обсязі через відсутність 

фінансового забезпечення та недосконалість законодавчої бази з питань розвитку 

підприємництва. 

Реалізація економічного потенціалу малих та середніх підприємств потребує 

подальшої дерегуляції підприємницького середовища, а також розширення 

можливостей доступу підприємців до фінансових ресурсів. 

Для створення сприятливого бізнес-клімату необхідно забезпечити удосконалення 

нормативно-правової бази господарської діяльності, та приділити більшу увагу на 

вирішення таких проблемних питань, що стримують розвиток підприємництва: 

- обмеженість доступу до фінансових ресурсів; 

- недосконалість процедур у сфері ліцензування, дозвільної системи та державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; 

- обмеженість участі суб’єктів малого та середнього підприємництва у реалізації 

проектів державно-приватного партнерства; 

- низький рівень поінформованості суб’єктів малого та середнього підприємництва 

про порядок та умови провадження господарської діяльності; 

- недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

для суб’єктів малого та середнього підприємництва, тощо. 

Необхідно акцептувати увагу на такі напрями: 

- подальша дерегуляція господарської діяльності; 

- розширення можливостей доступу суб’єктів малого та середнього 

підприємництва до отримання кредитних ресурсів; 

- сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого та середнього 

підприємництва; 

- підтримка діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва, у тому 

числі експортної діяльності; 

- розвиток соціальної відповідальності бізнесу, яка полягає в діяльності суб’єктів 

малого та середнього підприємництва, спрямованій на виконання на добровільних 

засадах зобов’язань перед суспільством; 

- удосконалення систем професійної освіти, підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого та середнього підприємництва; 

- співпраця між державою, приватним сектором та громадськими об’єднаннями у 

сфері навчання підприємництву; 

- розширення можливостей участі суб’єктів малого та середнього підприємництва у 

реалізації проектів державно-приватного партнерства. 

 
Підготовлено відділом з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики 

 


