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1. ПАСПОРТ 
Програми розвитку малого і середнього підприємництва 

у Київській області на 2017-2018 роки 
 
 

1. Ініціатор розроблення Програми  Київська обласна державна адміністрація 
 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу виконавчої 
влади про розроблення Програми 

Розпорядження голови Київської 
обласної державної адміністрації 
від ________ № ___ 
 

3. Розробник Програми  Департамент економічного розвитку і 
торгівлі Київської обласної державної 
адміністрації 
 

4. Співрозробники Програми  Структурні підрозділи Київської 
облдержадміністрації, територіальні 
органи міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади в області, 
обласні підприємства, установи та 
організації 
 

5. Відповідальний виконавець 
Програми  

Департамент економічного розвитку і 
торгівлі Київської обласної державної 
адміністрації 
 

6. Учасники Програми Головне управління Державної 
фіскальної служби у Київській області, 
громадська жіноча організація „Надія”, 
департаменти економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації, 
департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації, 
заклад післядипломної освіти „ Центр 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій при Київській 
облдержадміністрації”, Київська обласна 
торгово-промислова палата, Київське 
обласне відділення Українського 
державного фонду підтримки 
фермерських господарств, Київський 
обласний центр зайнятості, комунальне 
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підприємство Київської обласної ради 
„Поліфаст”, комунальний заклад 
Київської обласної ради „Київський 
обласний молодіжний центр”, Програма 
USAID „Лідерство в економічному 
врядуванні” (ЛЕВ), служба у справах 
дітей та сім’ї облдержадміністрації , 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
(міст обласного значення) 
 

7. 
 

7.1. 

Термін реалізації Програми  
 
Етапи виконання Програми  
(для довгострокових програм)  
 

2017-2018 
 

Програма розрахована на два роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми (для комплексних 
програм) 
 

Обласний бюджет 

9. 

 

9.1. 

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього, 
у тому числі: 
коштів державного бюджету 
коштів обласного бюджету 
коштів інших місцевих бюджетів 
коштів інших джерел 
 

10170,0 тис. грн. 
(2017 рік – 4970,0 тис. грн., 
2018 рік – 5200,0 тис. грн.) 
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У Київській області спостерігається уповільнення темпів зростання 

показників розвитку малого і середнього підприємництва, що пов’язано з 
фінансово-економічною ситуацією в Україні. 

 
 

За оперативними даними станом на 01.01.2017 року структура 
підприємств області за їх розмірами наступна: частка малих підприємств у 
загальній кількості становила 94,5% (по Україні – 95,5%), середніх – 5,3% (по 
Україні – 4,4%), великих – 0,2% (по Україні – 0,1%). 

2012 2013 2014 2015 2016 (опер.)
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Динаміка кількості малих і середніх підприємств 
у 2012-2016 роках

малі підприємства середні підприємства
 

Кількість малих і середніх підприємств збільшилась на 72 одиниці та 
становить 18196 одиниць (у 2015 році – 18124 одиниці). 
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У Київській області існує найбільше малих підприємств, що 

здійснюють свою діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту 
автотранспортних засобів і мотоциклів (4863 одиниці), промисловості (2391 
одиниця) та сільському, лісовому та рибному господарстві (2074 одиниці).  
З-поміж середніх підприємств найбільше тих, що займаються промисловістю 
(311 одиниць), сільським, лісовим та рибним господарством (184 одиниці), 
оптовою та роздрібною торгівлею, ремонтом автотранспортних засобів і 
мотоциклів (178 одиниць). 

 
Кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного 

населення залишилась на рівні 2015 року і склала 105 одиниць. 
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2012 2013 2014 2015 2016 (опер.)

95,6 94,0 87,6 82,5 79,4

141,4 142,4 141,2
131,2 122,8

ти
с.

 о
сі

б

Кількість найманих працівників
на малих і середніх підприємствах у 2012-2016 роках

малі підприємства середні підприємства
 

Кількість найманих працівників на малих та середніх підприємствах 
Київської області зменшилась на 11,5 тис. осіб і склала 202,2 тис. осіб (у 2015 
році – 213,7 тис. осіб). 

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників на малих і 
середніх підприємствах складає 9554,5 грн. Зокрема, середньомісячна 
заробітна плата найманих працівників на малих підприємствах склала 3699,2 
грн., а середньомісячна заробітна плата найманих працівників на середніх 
підприємствах збільшилась на 2460,3 грн. (72,5%). 

12,8%

24,8%

6,4%
7,8%

21,1%

9,0%

18,1%

Структура найманих працівників на малих підприємствах за 
видами економічної діяльності 

сільське, лісове та рибне господарство

оптова та роздрібна торгівля, ремонт 
автотранспортних засобів та мотоциклів

транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність

операції з нерухомим майном

промисловість

будівництво

інші

 
За видами економічної діяльності найбільша кількість найманих 

працівників на малих підприємствах зосереджена у сфері оптової та 
роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 24,8%, 
промисловості – 21,1%, сільського, лісового та рибного господарства – 
12,8%, будівництва – 9,0%, операцій з нерухомим майном – 7,8%, 
транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 
6,4%. 
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Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими і середніми 
підприємствами у 2012-2016 роках

малі підприємства середні підприємства
 
 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) на малих і середніх 
підприємствах досяг 195,9 млрд. грн. і в порівнянні з 2015 роком зріс на 
22073,4 млн. грн. Частка малих і середніх підприємств у загальному обсязі 
реалізованої продукції (товарів, послуг) збільшилась на 0,1% та становить 
52,9 відсотка. 

50,8%

3,9%

12,3%

4,1%

14,1%

8,1%
6,7%

Структура обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) 
на малих підприємствах за видами економічної діяльності

оптова та роздрібна торгівля, ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів

транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність

сільське, лісове та рибне господарство

операції з нерухомим майном

промисловість

будівництво

інші

 

У структурі обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) малими 
підприємствами Київської області найбільшу частку займає оптова та 
роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 50,8%; 
промисловість – 14,1%, сільське, лісове та рибне господарство – 12,3%. 

Структурні процеси, що відбуваються у сфері малого підприємництва 
області, супроводжуються поступовим зменшенням частки малих 
підприємств у торговельній діяльності. Разом з цим, обсяг реалізації, що 
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припадає на малі підприємства сфери торгівлі, залишається переважаючим. 
Частка малих підприємств у сфері сільського, лісового та рибного 
господарства, навпаки, зросла. 

Аналіз результатів фінансової діяльності малих підприємств показав, 
що 74,7% з них були прибутковими, а 25,3% були збитковими. Аналіз 
результатів фінансової діяльності середніх підприємств показав, що 68,4% з 
них були прибутковими, решта – 31,6% були збитковими. 

1796,0

3427,1 3654,0
4951,9

7069,6

3074,0

2006,7 2192,2
2946,7

2966,6

2012 2013 2014 2015 2016
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. г
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Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів, одержаних від 
діяльності малого і середнього підприємництва у 2012-2016 роках

мале підприємництво середнє підприємництво
 

Протягом 2016 року суб’єктами малого і середнього підприємництва до 
бюджетів усіх рівнів сплачено 10036,2 млн. грн. податків і платежів, що на 
2137,6 млн. грн. або на 27,1% більше, ніж у 2015 році. Суб’єктами малого 
підприємництва сплачено 7069,6 млн. грн., суб’єктами середнього 
підприємництва – 2966,6 млн. грн. Частка податкових надходжень від 
діяльності малого і середнього підприємництва до бюджетів усіх рівнів 
склала 66,6% при 85,8% у 2015 році. 

Частка податкових надходжень від суб’єктів малого і середнього 
підприємництва у загальному обсязі податкових надходжень по області 
складає: 2012 рік – 25,0% і 43,7%, 2013 рік – 43,0% і 25,2%, 2014 рік – 53,9% і 
32,3%, 2015 рік – 53,8% і 32,0%, 2016 рік – 46,9% і 19,7%. 

2012 2013 2014 2015 2016
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174 213
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Динаміка кількості об’єктів інфраструктури 
підтримки підприємництва у 2012-2016 роках
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На розвиток малого і середнього бізнесу значний вплив має наявність 
об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, мережа яких в цілому 
характеризується позитивною динамікою. 

Станом на 01.01.2017 інфраструктура підтримки малого і середнього 
підприємництва складається із 213 об’єктів, в тому числі 12 бізнес-центрів,  
3 бізнес-інкубаторів, 1 технопарку, 2 індустріальних парків, 11 лізингових 
центрів, 63 небанківських фінансово-кредитних установ, 11 фондів 
підтримки підприємництва, 8 інвестиційно-інноваційних фондів і компаній, 1 
інноваційного кластеру та 101 інформаційно-консультативної установи. 
Функціонує 109 громадських об’єднань підприємців, з якими налагоджена 
дієва співпраця органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 
Активно працює Київська обласна торгово-промислова палата. 

У 2016 році мережа об’єктів інфраструктури підтримки 
підприємництва збільшилась на 39 одиниць, в порівнянні з 2015 роком. 
Проте, існує потреба як у розширенні інфраструктури підтримки 
підприємництва, так і у підвищенні рівня якості послуг, що надаються її 
об’єктами. 

З метою підтримки розвитку малого і середнього бізнесу, реалізації 
основних принципів державної регуляторної політики, усунення правових, 
адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку 
підприємницької діяльності, діють координаційні ради з питань розвитку 
підприємництва при обласній, районних державних адміністраціях та при 
міськвиконкомах (міст обласного значення), регіональна рада підприємців у 
Київській області. 

У цілому, проведений аналіз основних показників стану розвитку 
малого і середнього підприємництва області свідчить про зниження ділової 
активності у цій сфері. 

Покращенню розвитку малого і середнього підприємництва сприяло 
виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у 
Київській області на 2015-2016 роки та програм розвитку малого і середнього 
підприємництва райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного 
значення). 

Незважаючи на певні досягнення, у розвитку малого та середнього 
підприємництва залишається ще низка проблем, з метою виявлення яких 
застосовано метод – SWOT аналізу для визначення внутрішніх (сильних і 
слабких сторін) та зовнішніх чинників (можливостей і загроз), що впливають 
на розвиток підприємницької діяльності. 

 
 
 
 
 
 
 

SWOT аналіз розвитку підприємницького середовища малого і 
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середнього бізнесу Київської області 
 

Сильні сторони  
(Strengths) 

Слабкі сторони  
(Weaknesses) 

1. Вигідне географічне розташування 
області 
2. Інвестиційно-привабливий регіон 
України 
3. Значний транзитний потенціал та 
розвинена транспортна 
інфраструктура 
4. Висококваліфіковані трудові 
ресурси 
5. Наявність на території області 
індустріальних парків 
6. Розвинений сільський зелений 
туризм 
7. Функціонування навчальних 
закладів, що здійснюють навчання, 
перепідготовку та підвищення 
кваліфікації з основ ведення 
підприємницької діяльності 
8. Активна діяльність 
консультативно-дорадчих органів з 
питань розвитку підприємництва 
9. Лідерські позиції за основними 
показниками діяльності підприємств 
серед областей України 
10. Велика частка малих і середніх 
підприємств у загальній кількості 
підприємств області 
11. Значна питома вага обсягів 
продукції (товарів, послуг), 
реалізованих малими та середніми 
підприємствами в загальних обсягах 
реалізованої продукції 
підприємствами області 
12. Забезпечується діяльність 
„гарячої” телефонної лінії для 
суб’єктів господарювання 
13. Ведення реєстру об’єктів 
нерухомого майна комунальної 
форми власності, що пропонуються 
до відчуження або передачі в оренду 

1. Переважна більшість малих і 
середніх підприємств зосереджена 
у найближчих до м. Києва районах 
та містах обласного значення 
2. Нерівномірне розміщення на 
території області об’єктів 
інфраструктури підтримки 
підприємництва та банківських 
установ 
3. Високі відсоткові ставки по 
кредитах для суб’єктів 
підприємницької діяльності  
4. Податкове навантаження на 
малий та середній бізнес  
5. Низький рівень гармонізації 
українських стандартів з 
європейськими 
6. Незадовільна фінансово-
кредитна підтримка 
підприємництва з бюджетів усіх 
рівнів  
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суб’єктам підприємницької 
діяльності 
14. Ведеться база даних 
інвестиційних пропозицій області з 
метою залучення потенційних 
інвесторів  
15. Висока частка найманих 
працівників на малих та середніх 
підприємствах області 
16. Значна питома вага податкових 
надходжень від суб’єктів малого і 
середнього підприємництва у 
загальному обсязі податкових 
надходжень по області 

Можливості  
(Opportunities) 

Загрози  
(Threats) 

1. Адаптація до сучасних 
європейських стандартів 
2. Зниження податкового 
навантаження на малий та середній 
бізнес 
3. Вступ України до Європейського 
Союзу 
4. Низькі відсоткові ставки по 
кредитах для суб’єктів 
підприємницької діяльності  
5. Отримання міжнародної технічної 
допомоги  
6. Дерегуляція та зменшення кількості 
точок дотику бізнесу та держави  
7. Децентралізація та регіональний 
розвиток 
8. Запровадження державних програм 
кредитування, надання гарантій для 
отримання кредитів, часткової 
компенсації відсоткових ставок за 
кредитами 

1. Політична і соціально-економічна 
нестабільність 
2. Системні проблеми банківського 
сектору 
3. Нестабільність курсу 
національної валюти  
4. Підвищення вартості усіх видів 
ресурсів 
5. Надмірне податкове 
навантаження  
6. Низька купівельна спроможність 
населення  
7. Відтік прямих іноземних 
інвестицій 
8. Відсутність реформ в економіці 
9. Високий рівень корупції 
10. Значна частка тіньової 
економіки 
11. Складність процедур 
сертифікації і стандартизації товарів 
та послуг 
12. Обтяжливість реєстраційно-
дозвільних процедур 

 
На подолання виявлених проблем будуть спрямовані заходи Програми 

розвитку малого і середнього підприємництва у Київської області на 2017-
2018 роки. 

3. Визначення мети Програми 
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Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку малого і 

середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку 
регіону, розвитку пріоритетних галузей економіки, спрямування дій 
Київської облдержадміністрації, Київської обласної ради, місцевих органів 
державної влади, суб’єктів підприємництва, установ ринкової 
інфраструктури, громадських об’єднань підприємців на забезпечення режиму 
максимального сприяння створенню та діяльності малого і середнього 
підприємництва, усунення обмежень, що стримують розвиток 
підприємницької діяльності. 

Мета Програми відповідає операційним цілям та пріоритетним 
завданням, визначеними Стратегією розвитку Київської області на період до 
2020 року, яка узгоджена з цілями Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року. 

Досягнення мети планується здійснити шляхом: 
• узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого і середнього 
підприємництва, об’єднань і спілок підприємців, установ ринкової 
інфраструктури та громадськості задля втілення єдиної державної політики 
розвитку малого і середнього підприємництва на рівні області; 

• залучення фінансових та інвестиційних ресурсів у сферу малого і 
середнього підприємництва, впровадження спрощеної процедури для 
започаткування бізнесу та виходу з нього, розширення і підтримки діяльності 
мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів та інших 
об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва. 

 
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів  
та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 

 
Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального 

розвитку, вирішення соціальних проблем, подолання бідності та 
забезпечення високого рівня життя громадян, тому у процесі відновлення та 
зростання економіки країни роль малого і середнього підприємництва стає 
все більш вагомою. 

Формування режиму максимального сприяння малому і середньому 
бізнесу є одним із головних завдань діяльності Київської обласної державної 
адміністрації, що постійно вимагає удосконалення функцій управління та 
узгодження спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у сфері 
підприємництва на регіональному рівні. Цього вимагають і процеси 
поглиблення ринкових перетворень та розвитку позитивних тенденцій 
економіки області. 

Програму розроблено відповідно до Закону України «Про розвиток та 
державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», з 
урахуванням Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом 
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Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, Державної стратегії 
регіонального розвитку України на період до 2020 року, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, 
Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постановою 
Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року, Концепції 
Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва 
на 2014-2024 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 28 серпня 2013 року № 641-р, Плану заходів щодо дерегуляції 
господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 23 серпня 2016 року № 615-р, принципів Акта з питань малого 
бізнесу для Європи та Дорожньої карти розвитку малого та середнього 
підприємництва в Переяслав-Хмельницькому, Іванківському та Поліському 
районах Київської області, підготовленої в рамках Програми міжнародної 
технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 
«Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ). 

Програма враховує завдання стосовно вирішення основних соціальних 
проблем та розвитку економіки, що передбачені Стратегією розвитку 
Київської області на період до 2020 року, затвердженою рішенням Київської 
обласної ради від 04.12.2014 № 856-44-VI, а також Обласний план заходів із 
забезпечення виконання завдань, передбачених Планом заходів з 
імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, 
затверджений розпорядженням голови Київської обласної адміністрації від 
31 жовтня 2014 року № 365. Вона є складовою частиною системи заходів 
соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2017 
рік та базується на Методичних рекомендаціях щодо формування і реалізації 
регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього 
підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань 
регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 № 44. 

В основу Програми покладені положення:  
• законів України: «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», «Про адміністративні 
послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про 
ліцензування видів господарської діяльності»; 

• постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва» від 27 липня 2011 року 
№ 794 та інших законодавчих і нормативно-правових актів з питань 
підприємницької діяльності. 

Програма є одним із важливих інструментів реалізації на 
регіональному рівні державної політики сприяння розвитку малого і 
середнього підприємництва, активізації політики щодо зайнятості населення, 
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розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності та направлена на створення 
умов для сталого розвитку господарюючих суб’єктів, удосконалення 
ринкових відносин та кореспондується з основними галузевими та 
міжрегіональними програмами, зокрема: Програмою зайнятості населення 
Київської області на 2013-2017 роки, Програмою залучення інвестицій та 
поліпшення інвестиційного клімату в Київській області на 2016-2018 роки і є 
логічним продовженням попередньої програми розвитку малого і середнього 
підприємництва. 

Програма визначає мету, завдання та шляхи розв’язання проблем у 
сфері малого і середнього бізнесу, виходячи із реальної ситуації в соціально-
економічному розвитку області. Заходи програми підготовлено з 
дотриманням положень антимонопольного законодавства та базуються на 
конкретних пропозиціях структурних підрозділів облдержадміністрації, 
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, 
райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення), 
громадських об’єднань підприємців, координаційної ради з питань розвитку 
підприємництва і громадської ради при Київській облдержадміністрації та 
регіональної ради підприємців у Київській області. 

Програма ґрунтується на аналізі основних показників соціально-
економічного розвитку області за попередні роки, зокрема, сфери розвитку 
підприємництва, визначення основних зовнішніх та внутрішніх чинників, що 
стримують розвиток малого і середнього підприємництва і визначає основні 
цілі та пріоритети щодо підтримки малого і середнього підприємництва в 
області, а також заходи щодо їх досягнення. 

Прогнозні розрахунки показників розвитку малого і середнього 
підприємництва розроблені на підставі статистичних даних Державної 
служби статистики України, Головного управління статистики у Київській 
області, доступних даних Головного управління Державної фіскальної 
служби у Київській області. 

Програма впроваджується в один етап протягом 2017-2018 років. 
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

обласного бюджету із урахуванням реальних можливостей обласного 
бюджету та його пріоритетів і коштів інших джерел. 

Придбане виключно за кошти обласного бюджету технічне 
обладнання; програмне забезпечення; пристрої для друку, сканування, 
копіювання документів; офісна оргтехніка; офісні меблі та інше майно є 
об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Київської області та передається комунальним підприємствам для 
подальшого використання за цільовим призначенням. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і 
доповнення до Програми затверджуються Київською обласною радою за 
поданням Київської обласної державної адміністрації. 
 

5. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми 
та результативні показники 
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У рамках виконання Програми передбачається здійснити заходи 

відповідно до пріоритетних завдань за напрямами підтримки малого і 
середнього підприємництва: 

• впорядкування нормативного регулювання підприємницької 
діяльності; 

• фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка; 
• ресурсне та інформаційне забезпечення; 
• формування інфраструктури підтримки підприємництва. 

Реалізація заходів Програми розвитку малого і середнього 
підприємництва у Київській області на 2017-2018 роки дасть змогу створити 
сприятливі умови для розвитку малого і середнього підприємництва, 
підвищити економічні показники розвитку регіону, розвитку пріоритетних 
галузей економіки, забезпечити зайнятість населення шляхом заохочення 
суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності. 

 
Ресурсне забезпечення обласної Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Київській області на 2017-2018 роки 
 

                                                                                                                       тис. грн. 
Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання 
Програми 

Етапи виконання 
Програми 

Всього витрат на 
виконання 
Програми 2017 рік 2018 рік 

1 2 3 4 
Обсяг ресурсів, всього,  
в тому числі:  
державний бюджет 

4970,0 
 

0,0 

5200,0 
 

0,0 

10170,0 
 

0,0 
обласний бюджет 4850,0 5150,0 10000,0 
районні, міські (міст обласного 
підпорядкування), об’єднаних 
територіальних громад бюджети 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

бюджети сіл, селищ, 
міст районного значення 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

кошти небюджетних джерел 120,0 50,0 170,0 
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Розрахунок фінансових витрат необхідних на виконання заходів 
Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Київській області на 2017-2018 роки 

 

№ 
з/п 

Перелік заходів 
Програми 

Джерела 
фінансування 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис. грн. 

Аналіз 
визначеної вартості 

2017 2018 
1. Підготовка та 

видавництво 
презентаційних 
матеріалів щодо 
інноваційно-
інвестиційних 
можливостей 
малих і середніх 
підприємств 
області 

Обласний 
бюджет 

1580,0 1860,0 - послуги зі збору та обробки інформації про 
можливості та пропозиції малих і середніх підприємств 
області (проведення консалтинговою компанією 
маркетингових досліджень у сфері малого і середнього 
підприємництва: аналітичний огляд можливостей 
малих і середніх підприємств за галузями в розрізі 
районів і міст обласного значення; розрахунок й 
обґрунтування потенційної та реальної місткості 
ринку; вивчення конкурентного середовища: аналіз 
конкурентів, рекомендації з вибору 
партнерів/постачальників; визначення вільних 
ринкових ніш і ніш із мінімальним рівнем конкуренції; 
обґрунтування інвестиційних проектів) –  
1000,0 тис. грн. 
- послуги з редагування та оформлення матеріалів – 
200,0 тис. грн. 
- переклад матеріалів російською, англійською мовами 
– 400,0 тис. грн. 
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- розроблення дизайну матеріалів – 300,0 тис. грн. 
- створення оригінал-макету матеріалів українською, 
російською, англійською мовами – 100,0 тис. грн.  
(3 оригінал-макети матеріалів) 
- видавництво матеріалів українською, російською, 
англійською мовами – 1130,0 тис. грн.  
(1500 матеріалів) 
- розсилка матеріалів – 310,0 тис. грн. 

2. Створення 
електронної бази 
товарів, що 
виробляються 
суб’єктами 
малого і 
середнього 
підприємництва 
області 

Інші 
джерела 

120,0 50,0 - послуги з розробки технічного завдання – 1,5 тис. грн. 
- розробка серверної частини формування контенту 
електронної бази на базі asp.net&MS SQL –  
37,3 тис. грн. 
- розробка дизайну веб-відображення – 7,5 тис. грн. 
- система автентифікації суб’єкта підприємницької 
діяльності – 24,8 тис. грн. 
- розробка додатку автоматичного форматування 
контенту суб’єкта підприємницької діяльності 
(особистого кабінету підприємця) – 27,4 тис. грн.,  
з них: система редагування загальної інформації PL 
WEBEditor 3.0 – 7,5 тис. грн.; модуль ведення бази 
даних товарів – 9,95 тис. грн.; модуль автоматичної 
обробки зображень PL ImageConverter 2.01 
(формування фотогалерей товарів, що виробляються 
відповідними суб’єктами) – 9,95 тис. грн. 
- система затвердження та опублікування змін 
сформованих підприємцем – 7,5 тис. грн. 
- програмування інтерфейсу – 12,5 тис. грн. 
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- налаштування хостингу (сервера) – 1,5 тис. грн. 
- адміністрування створеної електронної бази товарів – 
50,0 тис. грн. 

3. Формування 
бізнес-
інкубаторів 
(у т.ч. 
віртуальних) 

Обласний 
бюджет 

1870,0 1900,0 - оснащення створених бізнес-інкубаторів  
– 2850,0 тис. грн. 
- розробка , технічна підтримка та ведення веб-сайту 
віртуального бізнес-інкубатора – 920 тис. грн. 

4. Посилення 
кооперації 
шляхом 
кластеризації 
великого, 
середнього та 
малого 
підприємництва 

Обласний 
бюджет 

760,0 780,0 - розробка електронної бази даних суб’єктів 
господарювання області – потенційних учасників 
кластерних об’єднань – 170 тис. грн. 
- проведення маркетингових досліджень щодо 
можливостей створення кластерних формувань у 
Київській області – 1000,0 тис. грн. 
- оснащення створених кластерів на території області – 
370 тис. грн. 

5. Зміцнення 
адвокаційної 
діяльності 
бізнес-об’єднань 
малих і середніх 
підприємств 

Обласний 
бюджет 

590,0 610,0 - здійснення супроводу в розробці та реалізації 
адвокаційних кампаній бізнес-об’єднаннями малих і 
середніх підприємств, спрямованих на покращення 
регуляторного середовища для малого і середнього 
підприємництва (надання методичної, консультаційної 
допомоги) – 640 тис. грн. 
– здійснення моніторингу ефективності  
проведення адвокаційних кампаній бізнес-
об’єднаннями малих і середніх підприємств (збір, 
обробка, аналіз, узагальнення наявної інформації) –  
170 тис. грн. 
- розробка та видавництво рекомендацій щодо 
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вдосконалення діяльності бізнес-об’єднань малих і 
середніх підприємств стосовно адвокації – 390 тис. грн. 

6. Імплементація 
дорожньої карти 
розвитку малого 
і середнього 
підприємництва 
в Переяслав-
Хмельницькому, 
Іванківському та 
Поліському 
районах 
Київської 
області 

Обласний 
бюджет 

50,0  - послуги з розробки стратегічних планів розвитку 
малого і середнього підприємництва районів 
(редагування, оформлення, видавництво матеріалів) – 
10,0 тис. грн. (3 плани) 
- проведення навчальних заходів з питань розвитку 
малого і середнього підприємництва (друк роздаткових 
матеріалів, придбання канцтоварів, компенсація 
транспортних витрат учасникам) – 15,0 тис. грн.  
(3 семінари) 
- проведення семінарів-тренінгів з питань створення 
малих і середніх підприємств у сфері сільського 
«зеленого» туризму (друк роздаткових матеріалів, 
придбання канцтоварів, компенсація транспортних 
витрат учасникам) – 15,0 тис. грн. (3 семінари) 
- підготовка та видавництво інформаційних матеріалів 
з питань розвитку малого і середнього підприємництва 
в сільській місцевості – 10 тис. грн. 

Усього: 4970,0 5200,0  
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Показники продукту обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва 
у Київській області на 2017-2018 роки 

 
                                                                                                                                                                                        тис. грн. 
№ 
з/п 

Назва показника Одиниця 
виміру 

Вихідні дані 
на початок дії 

Програми 

Етапи виконання 
Програми 

Всього витрат 
на виконання 

Програми 2017 рік 2018 рік 
1 2 3 4 5 6 7 
І Показники продукту Програми 

1. Кількість малих і середніх 
підприємств 

одиниць 18196* 18272 18429 

50,0 2. Кількість зареєстрованих 
фізичних осіб-підприємців 

осіб 98712 98903 99114 

3. Кількість найманих 
працівників на малих і 
середніх підприємствах 

осіб 202208* 196894 193070 

1540,0 4. Загальна сума податкових 
надходжень до бюджетів усіх 
рівнів від діяльності малого і 
середнього підприємництва 

млн. грн. 10036,2 12304,1 13101,5 

5. Обсяги реалізованої продукції 
(товарів, послуг) на малих і 
середніх підприємствах 

млн. грн. 195929,2* 217078,9 224309,6 3610,0 

6. Кількість об’єктів 
інфраструктури підтримки 
підприємництва 
 

одиниць 213 249 274 4970,0 
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ІІ Показники ефективності Програми 
1. Збільшення кількості малих і 

середніх підприємств 
одиниць +72* +76 +157 

50,0 2. Збільшення/зменшення 
кількості фізичних осіб-
підприємців 

осіб -794 +191 +211 

3. Зменшення кількості 
найманих працівників на 
малих і середніх 
підприємствах 

осіб -11502* -5314 -3824 760,0 

4. Збільшення кількості об’єктів 
інфраструктури підтримки 
підприємництва 

одиниць +39 +36 +25 4970,0 

ІІІ Показники якості Програми 
1. Збільшення/зменшення частки 

податкових надходжень від 
діяльності малого і середнього 
підприємництва до бюджетів 
усіх рівнів 

% -19,2 +1,6 +1,1 780,0 

2. Збільшення частки малих і 
середніх підприємств у 
загальному обсязі реалізованої 
продукції (товарів, послуг) 

% +0,1* +0,1 +0,2 3610,0 

* за оперативними даними 
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Напрями діяльності та заходи Програми розвитку малого і середнього підприємництва 
у Київській області на 2017-2018 роки 

 

№ 
з/п 

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Термін 
виконання 

заходу 
 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис. грн. 

Очікуваний 
результат 

 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності 

1.1. 
 

Підвищення 
ефективності 
реалізації 
державної 
регуляторної 
політики 

1.1.1. Забезпечення 
дотримання принципів 
державної 
регуляторної політики 
при плануванні, 
підготовці проектів 
регуляторних актів та 
аналізів регуляторного 
впливу, відстеження 
впливу таких актів на 
підприємницьке 
середовище 

Протягом дії 
Програми 

Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації, 
розробники проектів 
регуляторних актів 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми (міст 
обласного значення) 

   Забезпечити 
дотримання принципів 
державної 
регуляторної політики 
при плануванні, 
підготовці проектів 
регуляторних актів та 
аналізів регуляторного 
впливу, відстеження 
впливу таких актів на 
підприємницьке 
середовище 100% 
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№ 
з/п 

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Термін 
виконання 

заходу 
 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис. грн. 

Очікуваний 
результат 

 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.2. Ведення та 
своєчасне оновлення 
електронного реєстру 
регуляторних актів 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів (міст 
обласного значення) та 
оприлюднення 
інформації про 
здійснення 
регуляторної 
діяльності 

Щоквартально 
протягом дії 

Програми 

Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми (міст 
обласного значення) 

   Вести та своєчасно 
оновлювати 
електронний реєстр 
регуляторних актів 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів (міст 
обласного значення) та 
оприлюднювати 
інформацію про 
здійснення 
регуляторної 
діяльності 100% 

1.1.3. Виділення в 
друкованому засобі 
масової інформації 
„Час Київщини” 
газетної площі для 
оприлюднення 
прийнятих 
регуляторних актів, 
розроблених 
облдержадміністрацією 

2017 – 2018 Комунальне 
підприємство 
Київської обласної 
ради „Поліфаст” 

   Виділити в 
друкованому засобі 
масової інформації 
„Час Київщини” 
газетну площу для 
оприлюднення 
прийнятих 
регуляторних актів, 
розроблених 
облдержадміністрацією 
100% 
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№ 
з/п 

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Термін 
виконання 

заходу 
 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис. грн. 

Очікуваний 
результат 

 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.4. Проведення 
навчальних семінарів, 
тематичних зустрічей 
для працівників 
районних державних 
адміністрацій, органів 
місцевого 
самоврядування, 
розробників проектів 
регуляторних актів з 
питань реалізації 
державної 
регуляторної політики 
у сфері господарської 
діяльності, підготовка 
та друк необхідних 
інформаційних 
матеріалів 

 Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації, 
заклад післядипломної 
освіти „ Центр 
перепідготовки та 
підвищення 
кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування, 
державних 
підприємств, установ і 
організацій при 
Київській 
облдержадміністрації”, 
Програма USAID 
„Лідерство в 
економічному 
врядуванні” (ЛЕВ) 

   Провести навчальні 
семінари, тематичні 
зустрічі для 
працівників районних 
державних 
адміністрацій, органів 
місцевого 
самоврядування, 
розробників проектів 
регуляторних актів з 
питань реалізації 
державної 
регуляторної політики 
у сфері господарської 
діяльності, підготувати 
та надрукувати 
необхідні інформаційні 
матеріали 100% 
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№ 
з/п 

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Термін 
виконання 

заходу 
 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис. грн. 

Очікуваний 
результат 

 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2. Підвищення 
якості надання 
адміністративних 
послуг 

1.2.1. Здійснення 
моніторингу діяльності 
центрів надання 
адміністративних 
послуг в районах та 
містах області, 
дотримання 
законодавства у 
дозвільній сфері, 
анкетування суб’єктів 
господарювання з 
питання якісного 
надання 
адміністративних 
послуг 

Протягом дії 
Програми 

Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми (міст 
обласного значення), 
органи місцевого 
самоврядування, які 
утворили ЦНАП 

   Здійснення 
моніторингу діяльності 
центрів надання 
адміністративних 
послуг в районах та 
містах області, 
дотримання 
законодавства у 
дозвільній сфері, 
анкетування суб’єктів 
господарювання з 
питання якісного 
надання 
адміністративних 
послуг100% 

1.2.2. Проведення 
тематичних семінарів, 
нарад, „круглих 
столів”, тренінгів для 
адміністраторів щодо 
удосконалення 
діяльності центрів 

2017 – 2018 Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації, 
заклад післядипломної 
освіти „ Центр 
перепідготовки та 

   Провести тематичні 
семінари, наради, 
„круглі столи”, 
тренінги для 
адміністраторів щодо 
удосконалення 
діяльності центрів 
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№ 
з/п 

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Термін 
виконання 

заходу 
 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис. грн. 

Очікуваний 
результат 

 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
надання 
адміністративних 
послуг  

 підвищення 
кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування, 
державних 
підприємств, установ і 
організацій при 
Київській 
облдержадміністрації”, 
Програма USAID 
„Лідерство в 
економічному 
врядуванні” (ЛЕВ), 
райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування які 
утворили ЦНАП 

 надання 
адміністративних 
послуг 100% 
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№ 
з/п 

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Термін 
виконання 

заходу 
 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис. грн. 

Очікуваний 
результат 

 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3. Створення 
ефективної 
системи 
правового 
захисту 

1.3.1. Проведення 
засідань 
координаційної ради з 
питань розвитку 
підприємництва при 
Київській облдерж-
адміністрації та 
регіональної ради 
підприємців у 
Київській області, 
відповідних 
координаційних рад 
при райдерж-
адміністраціях, 
міськвиконкомах (міст 
обласного значення)  

Протягом дії 
Програми 

Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми (міст 
обласного значення) 

   Провести засідання 
координаційної ради з 
питань розвитку 
підприємництва при 
Київській облдерж-
адміністрації та 
регіональної ради 
підприємців у 
Київській області, 
відповідні 
координаційні ради 
при 
райдержадміністраціях, 
міськвиконкомах (міст 
обласного значення) 
100% 
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№ 
з/п 

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Термін 
виконання 

заходу 
 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис. грн. 

Очікуваний 
результат 

 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3.2. Надання 
консультацій для 
суб’єктів 
підприємницької 
діяльності - платників 
податків щодо 
застосування 
податкового 
законодавства 

2017 – 2018 Головне управління 
Державної фіскальної 
служби у Київській 
області 
 

   Надавати консультації 
для суб’єктів 
підприємницької 
діяльності - платників 
податків щодо 
застосування 
податкового 
законодавства 100% 

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 

2.1. Розширення 
можливостей 
доступу до 
фінансово-
кредитних 
ресурсів 

2.1.1. Надання 
фермерським 
господарствам 
фінансової допомоги 
для придбання техніки, 
обладнання, 
поновлення обігових 
коштів, виробництва та 
переробки 
сільськогосподарської 
продукції, будівництва 
та реконструкції 
виробничих і 
невиробничих 

2017 – 2018 Київське обласне 
відділення 
Українського 
державного фонду 
підтримки 
фермерських 
господарств 

   Надати фермерським 
господарствам 
фінансову допомогу 
для придбання техніки, 
обладнання, 
поновлення обігових 
коштів, виробництва та 
переробки 
сільськогосподарської 
продукції, будівництва 
та реконструкції 
виробничих і 
невиробничих 
приміщень, у тому 
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№ 
з/п 

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Термін 
виконання 

заходу 
 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис. грн. 

Очікуваний 
результат 

 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
приміщень, у тому 
числі житлових, для 
закладення 
багаторічних 
насаджень, розвитку 
кредитної та 
обслуговуючої 
кооперації, у тому 
числі для сплати 
пайових внесків 

числі житлових, для 
закладення 
багаторічних 
насаджень, розвитку 
кредитної та 
обслуговуючої 
кооперації, у тому 
числі для сплати 
пайових внесків 100% 

2.1.2. Проведення для 
малого та середнього 
підприємництва 
«Ярмарки кредитів» 

2017 – 2018 Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації, 
банківські установи, 
небанківські 
фінансово-кредитні 
установи, Програма 
USAID „Лідерство в 
економічному 
врядуванні” (ЛЕВ) 

   Провести для малого та 
середнього 
підприємництва 
«Ярмарки кредитів» 
100% 

 



 
 

30 

№ 
з/п 

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Термін 
виконання 

заходу 
 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис. грн. 

Очікуваний 
результат 

 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2. Створення 
сприятливих 
умов для 
залучення 
інвестицій 

2.2.1. Підготовка та 
видавництво 
презентаційних 
матеріалів щодо 
інноваційно-
інвестиційних 
можливостей малих і 
середніх підприємств 
області 

2017 – 2018 Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

1580,0 1860,0 Підготувати та видати 
презентаційні 
матеріали щодо 
інноваційно-
інвестиційних 
можливостей малих і 
середніх підприємств 
області 100% 

2.2.2. Ведення та 
оновлення реєстрів 
непрацюючих 
промислових 
підприємств та 
підприємств з низькою 
потужністю, які 
потребують залучення 
інвестицій 
 
 
 
 

Щоквартально 
протягом дії 

Програми 

Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації 

   Вести та оновлювати 
реєстр непрацюючих 
промислових 
підприємств та 
підприємств з низькою 
потужністю, які 
потребують залучення 
інвестицій 100% 

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення 
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№ 
з/п 

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Термін 
виконання 

заходу 
 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис. грн. 

Очікуваний 
результат 

 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1. Поліпшення 
умов ресурсної 
підтримки  

3.1.1. Участь суб’єктів 
малого та середнього 
підприємництва у 
процедурах закупівлі 
товарів і послуг за 
кошти місцевих 
бюджетів 

2017 - 2018 Головні розпорядники 
бюджетних коштів, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми (міст 
обласного значення) 

   Участь суб’єктів 
малого та середнього 
підприємництва у 
процедурах закупівлі 
товарів і послуг за 
кошти місцевих 
бюджетів 100% 

3.1.2. Проведення  
анкетування провідних 
підприємств регіону 
для визначення та 
моніторингу 
проблемних питань 
діяльності 
промислового 
комплексу та пошуку 
шляхів їх вирішення 

ІІІ квартал 
2017 року 

Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації 

   Провести анкетування 
провідних підприємств 
регіону для визначення 
та моніторингу 
проблемних питань 
діяльності 
промислового 
комплексу та пошуку 
шляхів їх вирішення 
100% 

3.1.3. Надання послуг 
суб’єктам 
підприємницької 
діяльності з питань 
ведення бізнесу 

2017 - 2018 Київська обласна 
торгово-промислова 
палата 

   Надавати послуги 
суб’єктам 
підприємницької 
діяльності з питань 
ведення бізнесу 100% 

3.2. Удосконалення 3.2.1. Ведення та Щороку Департамент    Вести та оновлювати 
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№ 
з/п 

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Термін 
виконання 

заходу 
 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис. грн. 

Очікуваний 
результат 

 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
інформаційного 
забезпечення 

оновлення реєстру 
об’єктів нерухомого 
майна комунальної 
форми власності 
розміщених на 
території області, що 
пропонуються до 
відчуження або 
передачі в оренду 
суб’єктам 
підприємницької 
діяльності 

економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми (міст 
обласного значення) 

реєстр об’єктів 
нерухомого майна 
комунальної форми 
власності розміщених 
на території області, 
що пропонуються до 
відчуження або 
передачі в оренду 
суб’єктам 
підприємницької 
діяльності 100% 

3.2.2. Забезпечення 
функціонування 
„гарячої” телефонної 
лінії для суб’єктів 
господарювання 

Постійно Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації 

   Забезпечити 
функціонування 
„гарячої” телефонної 
лінії для суб’єктів 
господарювання 
100% 

3.2.3. Створення 
інтерактивної карти 
розвитку 
підприємництва 
Київської області 

Протягом дії 
Програми 

Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми (міст 

   Створити інтерактивну 
карту розвитку 
підприємництва 
Київської області 100% 
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№ 
з/п 

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Термін 
виконання 

заходу 
 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис. грн. 

Очікуваний 
результат 

 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
обласного значення), 
Програма USAID 
„Лідерство в 
економічному 
врядуванні” (ЛЕВ) 

3.3. Підвищення 
кваліфікації 
кадрів 

3.3.1. Залучення 
соціально незахищених 
верств населення 
(інвалідів, жінок, 
молоді, 
демобілізованих 
учасників АТО) з 
числа безробітних до 
підприємницької 
діяльності 

Протягом дії 
Програми 

Київський обласний 
центр зайнятості, 
комунальний заклад 
Київської обласної 
ради „Київський 
обласний молодіжний 
центр”, департамент 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації, 
служба у справах дітей 
та сім’ї 
облдержадміністрації 

   Залучити соціально 
незахищені верстви 
населення (інвалідів, 
жінок, молоді, 
демобілізованих 
учасників АТО) з 
числа безробітних до 
підприємницької 
діяльності 100% 
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№ 
з/п 

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Термін 
виконання 

заходу 
 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис. грн. 

Очікуваний 
результат 

 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.3.2. Проведення 
семінарів, тренінгів, 
«круглих столів», 
конференцій з питань 
започаткування та 
ведення власної справи 

2017 - 2018 Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації, 
Головне управління 
Державної фіскальної 
служби у Київській 
області, Київський 
обласний центр 
зайнятості, 
комунальний заклад 
Київської обласної 
ради „Київський 
обласний молодіжний 
центр”, Програма 
USAID „Лідерство в 
економічному 
врядуванні” (ЛЕВ), 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми (міст 
обласного значення) 

   Провести семінари, 
тренінги, «круглі 
столи», конференції з 
питань започаткування 
та ведення власної 
справи 100% 
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№ 
з/п 

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Термін 
виконання 

заходу 
 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис. грн. 

Очікуваний 
результат 

 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.3.3. Сприяння 
підготовці 
управлінських кадрів 
для сфери 
підприємництва 

Постійно Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми (міст 
обласного значення) 

   Сприяти підготовці 
управлінських кадрів 
для сфери 
підприємництва 100% 

 

3.4. Підвищення 
іміджу 
підприємця 

3.4.1. Нагородження 
сумлінних платників 
податків та кращих 
представників 
підприємництва 
області в рамках 
відзначення Дня 
підприємця 

Щороку Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації, 
Головне управління 
Державної фіскальної 
служби у Київській 
області, інші органи та 
установи 

   Нагородити сумлінних 
платників податків та 
кращих представників 
підприємництва 
області в рамках 
відзначення Дня 
підприємця 100% 
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№ 
з/п 

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Термін 
виконання 

заходу 
 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис. грн. 

Очікуваний 
результат 

 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.4.2. Створення 
електронної бази 
товарів, що 
виробляються 
суб’єктами малого і 
середнього 
підприємництва 
області 

Протягом дії 
Програми 

Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації, 
Програма USAID 
„Лідерство в 
економічному 
врядуванні” (ЛЕВ), 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми (міст 
обласного значення) 

Інші 
джерела 

120,0 50,0 Створити електронну 
базу товарів, що 
виробляються 
суб’єктами малого і 
середнього 
підприємництва 
області 100% 

4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва 

4.1. Сприяння 
розвитку 
інфраструктури 
підтримки 
підприємництва 

4.1.1. Ведення та 
оновлення реєстру 
об’єктів 
інфраструктури 
підтримки 
підприємництва, 
удосконалення їх 
роботи та створення 
нових 

Щокварталу 
протягом дії 

Програми 

Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми (міст 
обласного значення) 

   Вести та оновлювати 
реєстр об’єктів 
інфраструктури 
підтримки 
підприємництва, 
удосконалювати їх 
роботу та створювати 
нові 100% 
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№ 
з/п 

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Термін 
виконання 

заходу 
 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис. грн. 

Очікуваний 
результат 

 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1.2. Формування 
бізнес-інкубаторів 
(у т.ч. віртуальних) 

2017 – 2018 Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми (міст 
обласного значення) 

Обласний 
бюджет 

1870,0 1900,0 Формувати бізнес-
інкубатори (у т.ч. 
віртуальні) 100% 

4.1.3. Посилення 
кооперації шляхом 
кластеризації великого, 
середнього та малого 
підприємництва 

Протягом дії 
Програми 

Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми (міст 
обласного значення) 

Обласний 
бюджет 

760,0 780,0 Посилити кооперацію 
шляхом кластеризації 
великого, середнього 
та малого 
підприємництва 100% 

4.1.4. Зміцнення 
адвокаційної 
діяльності бізнес-
об’єднань малих і 
середніх підприємств 

2017 - 2018 Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми (міст 
обласного значення), 
Програма USAID 
„Лідерство в 
економічному 

Обласний 
бюджет 

590,0 610,0 Зміцнити адвокаційну 
діяльність бізнес-
об’єднань малих і 
середніх підприємств 
100% 
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№ 
з/п 

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Термін 
виконання 

заходу 
 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис. грн. 

Очікуваний 
результат 

 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
врядуванні” (ЛЕВ) 

5. Цільові проекти та підпрограми 

5.1. Імплементація 
дорожньої карти 
розвитку малого 
та середнього 
підприємництва 
в Переяслав-
Хмельницькому, 
Іванківському та 
Поліському 
районах 
Київської області 

5.1.1. Ухвалення 
Стратегічного плану 
розвитку малого і 
середнього 
підприємництва 
районів 

2017 рік Іванківська, 
Переяслав-
Хмельницька, 
Поліська 
райдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

10,0  Ухвалити Стратегічні 
плани розвитку малого 
і середнього 
підприємництва 
районів 100% 

5.1.2. Підвищення 
обізнаності 
представників 
місцевих органів 
виконавчої влади та 
органів місцевого 
самоврядування з 
питань розвитку 
малого і середнього 
підприємництва 

І півріччя 
2017 року 

Іванківська, 
Переяслав-
Хмельницька, 
Поліська 
райдержадміністрації, 
громадська жіноча 
організація „Надія” 

Обласний 
бюджет 

15,0  Підвищити обізнаність 
представників 
місцевих органів 
виконавчої влади та 
органів місцевого 
самоврядування з 
питань розвитку 
малого і середнього 
підприємництва 100% 

 



 
 

39 

№ 
з/п 

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Термін 
виконання 

заходу 
 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис. грн. 

Очікуваний 
результат 

 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1.3. Проведення 
семінарів-тренінгів з 
питань створення 
малих і середніх 
підприємств у сфері 
сільського «зеленого» 
туризму 

ІІ півріччя 
2017 року 

Іванківська, 
Переяслав-
Хмельницька, 
Поліська 
райдержадміністрації, 
громадська жіноча 
організація „Надія” 

Обласний 
бюджет 

15,0  Провести семінари-
тренінги з питань 
створення малих і 
середніх підприємств у 
сфері сільського 
«зеленого» туризму 
100% 

5.1.4. Підготовка 
інформаційних 
матеріалів з питань 
розвитку малого і 
середнього 
підприємництва в 
сільській місцевості 

2017 – 2018 Іванківська, 
Переяслав-
Хмельницька, 
Поліська 
райдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

10,0  Підготувати 
інформаційні 
матеріали з питань 
туристичної діяльності 
та розвитку малого і 
середнього 
підприємництва в 
сільській місцевості 
100% 

Усього: 4970,0 5200,0  
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6. Очікуванні результати виконання програми, 
визначення її ефективності 

 
У результаті реалізації заходів Програми наприкінці 2018 року 

очікується: 
• збільшення кількості суб’єктів малого і середнього підприємництва; 
• збільшення обсягів надходжень від діяльності суб’єктів малого і 

середнього підприємництва до бюджетів усіх рівнів від сплати податків і 
платежів; 

• підвищення частки малих і середніх підприємств у загальному обсязі 
реалізації продукції (товарів, послуг) регіону; 

• розширення інфраструктури підтримки малого і середнього 
підприємництва. 

 

№ 
з/п 

Очікувані кінцеві результати від 
реалізації Програми 

Вихідні 
дані на 

початок дії 
Програми 
(2016 рік) 

Очікувані 
результати 

2017 2018 

1 2 3 4 5 
1. Кількість малих підприємств, одиниць 17218* 17283 17432 
2. Кількість малих підприємств на  

10 тис. осіб наявного населення, 
одиниць 

99* 100 100 

3. Кількість зареєстрованих фізичних 
осіб-підприємців, осіб 98712 98903 99114 

4. Кількість середніх підприємств, 
одиниць 978* 989 997 

5. Кількість середніх підприємств  
на 10 тис. осіб наявного населення, 
одиниць 

6* 6 6 

6. Кількість найманих працівників на 
малих підприємствах, тис. осіб 79,4* 78,8 75,9 

7. Кількість найманих працівників на 
середніх підприємствах, тис. осіб 122,8* 118,1 117,2 

8. Обсяг реалізованої продукції  
(товарів, послуг), млн. грн.: 

• малими підприємствами 
• середніми підприємствами 

 
 

59637,4* 
136291,8* 

 
 

67294,8 
149784,1 

 
 

69535,1 
154774,5 

9. Частка продукції у загальному обсязі 
реалізованої продукції (товарів, 
послуг), %: 

• малих підприємств 
• середніх підприємств 

 
 
 

35,2* 
17,7* 

 
 
 

35,3 
17,7 

 
 
 

35,4 
17,8 
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10. Загальна сума надходжень до 
бюджетів усіх рівнів, одержаних  
від діяльності, млн. грн.: 

• малого підприємництва 
• середнього підприємництва 

 
 
 

7069,6 
2966,6 

 
 
 

8602,9 
3701,2 

 
 
 

9136,1 
3965,4 

11. Частка податкових надходжень до 
бюджетів усіх рівнів від діяльності, %: 

• малого підприємництва 
• середнього підприємництва 

 
 

46,9 
19,7 

 
 

47,7 
20,5 

 
 

48,5 
20,8 

12. Кількість об’єктів інфраструктури 
підтримки підприємництва, одиниць: 

213 
 

249 
 

274 
 

• бізнес-центри 12 16 19 
• бізнес-інкубатори 3 8 10 
• технопарки 1 2 3 
• індустріальні парки 2 3 4 
• лізингові центри 11 13 14 
• небанківські фінансово-кредитні 
установи 63 72 79 

• фонди підтримки підприємництва 11 12 15 
• інноваційні кластери 1 1 2 
• інвестиційно-інноваційні фонди і 
компанії 8 11 12 

• інформаційно-консультативні 
установи 101 111 116 

* за оперативними даними 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
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Організацію виконання Програми здійснює департамент економічного 

розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації. 
Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласні 
підприємства, установи та організації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 
(міст обласного значення) – вiдповiдальні за виконання Програми, 
забезпечують її реалiзацiю у повному обсязі та щокварталу до 15 числа 
наступного місяця за звітним періодом, надають iнформацiю про хід її 
виконання департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської обласної 
державної адміністрації для узагальнення. 

Моніторинг, порівняльний та системний аналіз здійснює департамент 
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації та щокварталу до 25 
числа наступного місяця за звітним періодом інформує Київську обласну 
раду, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України про хід 
виконання Програми та ефективність реалізації її заходів. 

Підведення підсумків щодо виконання Програми здійснюється на 
засіданнях колегії облдержадміністрації або координаційної ради з питань 
розвитку підприємництва при Київській облдержадміністрації. 

Контроль за реалізацією Програми здійснює постійна комісія з питань 
соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, торгівлі, 
регуляторної, інноваційно-інвестиційної політики, зовнішньоекономічних 
зв’язків та фінансового забезпечення розвитку області. 

Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого 
строку, після чого до 25 лютого департамент економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації складає заключний звіт про результати її 
виконання, подає його для розгляду на сесії Київської обласної ради та 
публікує на власному офіційному веб-сайті. 

 


	Паспорт Програми

