
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

ПІДПИС______Онофрійчук П.В. 

«20»  червня  2017 року 

 

 

ПРОТОКОЛ №1 

засідання Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього 

підприємництва при голові Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації (далі - Координаційна рада) 

 

 

13.06.2017                                                                                                               м. Київ 

 

Місце проведення: Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, 

бульвар Праці, 1/1, кімната №317 

 

Головує: 

Онофрійчук П.В. – голова Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, голова Координаційної ради 

 

Присутні: 

Загородня А.В. – заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, заступник голови Координаційної ради; 

Члени координаційної ради – Лобач Г.В., Бурля О.Ю., Гейко В.П., Ємець В.О., 

Івченко В.М., Карпенко Є.С., Кіщак Н.І., Кудря О.М., Лях Г.Г., Нешта Є.В., 

Нічога О.О., Овраменко О.В., Полутов Д.І., Свищук А.О., Сергійчук С.А., 

Слесаренко В.В., Хвалигіна О.М.; 

Хвасенко А.А. – перший заступник голови державної податкової інспекції у 

Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві; 

Кравченко Б.О. – заступник керуючого територіально відокремленого 

безбалансового відділення №10026/020 Головного управління по місту Києву та 

Київській області АТ «Ощадбанк»; 

Каленська К.О.- представник громадської організації «Труханів острів»; 

Романець О.В. – в.о. начальника відділу з питань благоустрою та контролю за 

охороною природного середовища Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації; 

Саков П.В. – начальник відділу (центру) надання адміністративних послуг 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

 

Запрошені: 

Соскін О.М. - завідувач Сектором представництва у місті Києві Державної 

регуляторної служби України; 

Липський О.В. – голова комітету з питань промисловості Київської торгово-

промислової палати; 

Єременко А.С. – голова Дніпровської районної організації товариства «Червоний 

Хрест». 



 

Порядок денний: 

 

1. Про оновлення складу Координаційної ради з питань розвитку малого та 

середнього підприємництва при голові Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

Інформує: Загородня А.В. - заступник голови Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації  

2. Про взаємодію Сектору представництва у місті Києві Державної 

регуляторної служби України та Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, громадських організацій підприємців в районі. 

Інформує: Соскін О.М. - завідувач Сектором представництва у місті 

Києві Державної регуляторної служби України 

3. Про стан роботи районних підрозділів по виконанню вимог Закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». 

Доповідач: Карпенко Є.С. – начальник відділу з питань державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців; 

Співдоповідач: Саков П.В. – начальник відділу (Центру) надання 

адміністративних послуг 

4. Про заходи з підготовки та відзначення Дня підприємця в Дніпровському 

районі. 

Інформує: Лобач Г.В. - начальник відділу з питань промисловості, 

підприємництва та регуляторної політики 

5. Про формування плану роботи Координаційної ради з питань розвитку 

малого та середнього підприємництва при голові Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації. 

Інформує: Лобач Г.В. - начальник відділу з питань промисловості, 

підприємництва та регуляторної політики 

6. Різне. 

 

 

Вступне слово: голова Координаційної ради Онофрійчук П.В. ознайомив 

присутніх з порядком денним засідання Координаційної ради. 
 

1. Про оновлення складу Координаційної ради з питань розвитку малого та 

середнього підприємництва при голові Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

 

Слухали: 

Загородня А.В. проінформувала про персональний склад Координаційної 

ради.  

Вирішили: 

1.1 Інформацію Загородньої А.В. про оновлення складу Координаційної ради 

прийняти до відома. 

 

2. Про взаємодію Сектору представництва у м. Києві Державної регуляторної 

служби України та Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, 

громадських організацій підприємців в районі.  

 



Слухали: 

Соскін О.М. проінформував про основні функції і напрямки роботи 

Державної регуляторної служби України, надав контактні дані Сектору 

представництва у місті Києві у разі звернень підприємців.  

Відзначено необхідність взаємодії місцевих органів виконавчої влади, 

громадськості, підприємницьких кіл при підготовці регуляторних актів у сфері 

господарської діяльності на відповідній території. 

Доповідач надав роз’яснення стосовно застосування змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері 

державного нагляду (контролю), які направлені на зменшення зловживань 

посадових осіб органів державного нагляду (контролю) та відповідно підвищення 

захищеності суб’єктів господарювання, специфіки дії обмеження (мораторію) на 

проведення перевірок. 

Виступили: Слесаренко В.В., Полутов Д.І., Бурля О.Ю., Липський О.В., 

Загородня А.В. 

Виступаючі відмітили актуальність реалізації заходів, спрямованих на 

вдосконалення процедури перевірок контролюючими органами суб’єктів 

господарювання, дерегуляційних процесів в місті Києві. Нічога О.О. звернув 

увагу на необхідності вирішення питання про включення хлібобулочних виробів 

власного виробництва до переліку продовольчих товарів для пересувної 

дрібнороздрібної торгівлі.  

Вирішили: 

2.1 Інформацію завідувача Сектором представництва у м. Києві Державної 

регуляторної служби України Соскіна О.М. прийняти до відома. 

2.2 Рекомендувати громадським організаціям підприємців району, підприємцям 

активніше користуватись відомостями офіційного сайту Державної регуляторної 

служби України http://www.dkrp.gov.ua/. 

2.3 Секретарю Координаційної ради Лобачу Г.В., начальнику відділу торгівлі та 

споживчого ринку Сергійчуку С.А. спільно з підприємцем Нічога О.О. 

підготувати листа райдержадміністрації до Київської міської державної 

адміністрації щодо права торгівлі хлібобулочними виробами власного 

виробництва через засоби пересувної мережі відповідно до Порядку розміщення 

засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві, затвердженого 

розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 02.04.2015 №300 

(із внесенням змін і доповнень) 

Термін: 01.07.2017 року 

 

3. Про стан роботи районних підрозділів по виконанню вимог Закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». 

 

Слухали: 

Карпенко Є.С. проінформував про специфіку відносин, що виникають у 

сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які 

регулюються Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та нормативно-правовими 

актами, користування Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань. 

http://www.dkrp.gov.ua/


Доповідач повідомив про функції, режим роботи, інші відомості про відділ, з 

якими можна ознайомитись через мережу Інтернет. Було наголошено про 

продовження тенденції збільшення припинених фізичних осіб-підприємців у 

порівнянні з минулим періодом, повідомлено про ряд Законів України, які 

прийняті щодо спрощення започаткування, ведення та припинення бізнесу. 

Станом на 01.06.2017 загальна кількість суб’єктів підприємництва в 

Дніпровському районі, зареєстрованих як платники податків, становить понад 

46,8 тисяч, в тому числі 22,5 тисяч юридичних осіб та 24,3 тисяч фізичних осіб-

підприємців. 

Саков П.В. проінформував про умови прийняття відвідувачів, які 

звертаються до відділу (центру) надання адміністративних послуг з документами 

для вчинення реєстраційних дій, видачі документів. 

Виступили: Слесаренко В.В., Соскін О.М., Лобач Г.В., Липський О.В., Загородня 

А.В., Овраменко О.В., Онофрійчук П.В. 

Виступаючі відмітили, що спрощення процедури реєстрації дає позитивні 

відгуки з боку підприємців. В той же час, у зв’язку з лібералізацією законодавства 

щодо вимог до документів, зокрема, підвищились певні ризики при державній 

реєстрації переходу чи передачі частки в статутному капіталі юридичної особи, 

що може спричинити імовірність рейдерського захоплення господарюючого 

суб’єкта. 

Вирішили: 

3.1 Інформацію Карпенка Є.С., Сакова П.В. про стан виконання вимог Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців» прийняти до відома. 

3.2. Секретарю Координаційної ради Лобачу Г.В., начальнику відділу з питань 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Карпенко Є.С. 

разом із зацікавленими підприємцями підготувати листа райдержадміністрації до 

Міністерства юстиції України зі зверненням про ініціювання внесення змін до 

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

підприємців та громадських формувань» щодо обов’язковості нотаріального 

посвідчення договору, іншого документа про перехід чи передачу частки 

засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) 

юридичної особи  

Термін: 01.07.2017 року 

 

4. Про заходи з підготовки та відзначення Дня підприємця в Дніпровському 

районі. 

 

Слухали: 

Лобач Г.В. проінформував, що у відповідності з Указом Президента України 

від 05.10.1998 № 1110/98 у першу неділю вересня відзначається День підприємця. 

У 2017 році це припадає на 3 вересня. З цією метою готується проект 

розпорядження голови Київської міської державної адміністрації, згідно з яким 

буде затверджено план заходів з відзначення цього свята.  

Традиційно проводиться урочисте зібрання у Колонній залі Київради, на 

якому керівництво міста відзначає за відповідними номінаціями кращих 

бізнесменів, вручаються Подяки Київського міського голови, Почесні грамоти 

трудовим колективам підприємств. 



Відповідні заходи плануються і на рівні району. Для відзначення кращих 

підприємців пропонується погодити перелік номінацій для вручення Подяк 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації і вітальних 

листів колективам підприємств. При поданні пропозицій до кожного з кандидатів 

необхідно надати характеристику за встановленим зразком.  

Виступили: Бурля О.Ю., Каленська К. О., Хвасенко А.А. 

Виступаючі запропонували доповнити перелік номінацій для визначення 

суб’єктів підприємництва, які мають досягнення у галузі виробництва продукції, а 

також виділяти окремо фізичних осіб-підприємців, жінок-підприємців. 

Вирішили: 

4.1 Погодити з врахуванням пропозицій перелік номінацій для оголошення Подяк 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації і вручення 

вітальних листів колективам підприємств з нагоди Дня підприємця у 2017 році:  

- сумлінне виконання податкових зобов’язань перед державою; 

- соціально відповідальний бізнес (соціальне партнерство, створення нових 

робочих місць); 

- надання гуманітарної допомоги учасникам, демобілізованим воїнам АТО, 

сім’ям загиблих воїнів; 

- вагомі досягнення у виробничій діяльності. 

4.2 Членам Координаційної ради надати пропозиції для узагальнення відділу з 

питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики: 

4.2.1 щодо оголошення подяк Київського міського голови підприємцям та 

вручення вітальних листів колективам підприємств.  

Термін: 15.07.2017 

4.2.2 оголошення Подяк голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації та вручення вітальних листів колективам підприємств.  

Термін: 01.08.2017 

 

5. Про формування плану роботи Координаційної ради з питань розвитку 

малого та середнього підприємництва при голові Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації. 

 

Слухали: 

Лобач Г.В. проінформував про орієнтовний перелік питань, які плануються 

розглянути на засіданнях Координаційної ради у 2017-2018 роках, та 

запропонував його доопрацювати з врахуванням пропозицій членів 

Координаційної ради. 

Виступили: Хвасенко А.А., Слесаренко В.В., Хвалигіна О.М.  

Вирішили: 

5.1 Членам Координаційної ради надати пропозиції до запропонованого переліку 

питань, які будуть розглядатись на засіданнях Координаційної ради у 2017 році, 

та тематики семінарів, «круглих столів» з актуальних питань підприємництва. 

Термін: до 23.06.2017 року  

 

6. Різне. 

 

Слухали: 



Овраменко О.В. наголосила, щоб керівники підрозділів державних органів 

розуміли, що наповнення бюджету відбувається завдяки щоденній роботі 

платників податків. В умовах складної економічної ситуації, як ніколи, потрібно 

бізнесу допомагати та створювати комфортні умови для розвитку та відкриття 

нових суб'єктів господарювання, у тому числі шляхом дерегуляції. 

Було проінформовано про можливість звернень і пропозицій стосовно 

проблемних питань підприємництва до постійної комісії Київради з питань 

торгівлі, підприємництва та регуляторної політики. 

Гейко В.П. надав роз’яснення щодо напрямів діяльності відокремленого 

підрозділу Деснянського міжрайонного відділу (філії) лабораторних досліджень 

державної установи «Київський міський лабораторний центр МОЗ України». 

Хвасенко А.А. відповів на порушені питання щодо проблем з отриманням 

підприємцями послуг з реєстрації електронних цифрових підписів, дав 

роз’яснення щодо обмеження (мораторію) на проведення перевірок податковими 

органами, проінформував про переведення діяльності державної податкової 

інспекції в районі виключно на надання послуг і сервісів для платників податків. 

Кравченко Б.О. проінформував про банківські послуги АТ «Ощадбанк», в 

яких можуть бути зацікавлені суб’єкти малого та середнього бізнесу. 

Єременко А.С. закликала підприємців району до співробітництва з 

Дніпровською районною організацією товариства «Червоний Хрест». 

Хвалигіна О.М. наголосила на актуальності проведення освітніх заходів для 

підприємців, зокрема, щодо отримання фінансової підтримки по міжнародним 

програмам, вивчення досвіду асоціацій суб’єктів підприємництва м. Вінниці, 

створення кластерів. 

 

Заключне слово: Онофрійчук П.В. підвів підсумки засідання Координаційної 

ради. 

 

 

Секретар Координаційної ради                ПІДПИС                                     Г.Лобач 

 




