
УГОДА
про об’єднання зусиль Київської міської влади та бізнесу щодо розвнткгу 

внутрішнього ринку між виконавчим органом Київської міської ради 
(Київською міською державною адміністрацією), Всеукраїнською 
громадською організацією «Український союз промисловців і 

підприємців» та Радою директорів підприємств, установ та організацій 
м. Києва прн виконавчому органі Київської міської ради (Київській 

• міській державній адміністрації) •

м. Кіш Лїї 7 « 25» червня 2015 р о к у

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 
адміністрація), в особі Київського міського голови Кличка Віталія 
Володимировича (далі -  КМДА),

Всеукраїнська громадська організація «Український союз 
промисловців і підприємців», в особі президента Кінаха Анатолія Кмриловича 
(далі-УСПП),

Рада директорів підприємств, установ та організацій м. Києва при 
виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації), в особі голови Осадчого Олександра Володимировича (далі -  
Рада директорів),

далі разом -  Сторони,
відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України -  місто-герой 
Київ»,

з метою сприяння економічному зростанню, підвищення ролі місцевого 
виробника, розвитку внутрішнього ринку та захисту його від недоброякісного 
імпорту, запровадження підтримки пріоритетних напрямків стимулювання 
внутрішнього ринку міста Києва в сучасних реаліях, 

уклали цю Угоду про наступне.

І. Предмет Угоди

Предметом цій Угоди є координація дій між Сторонами у напрямку 
подальшого розвитку внутрішнього ринку, запровадження ключових механізмів 
та інструментів підтримки місцевого виробника задля сприяння сталому 
економічному розвитку міста Києва.

2. Зобов'язання Сторін

2.1. КМДА, в межах наданих повноважень, зобов'язується:

сформувати перелік промислової продукції для потреб міста та 
забезпечити й о го  щорічну актуалізацію;



розробити та запровадити, в межах законодавства, механізми залучення 
промислових підприємств до виконання міських цільових програм;

сприяти розробці програм реструктуризації, реорганізації та оптимізації 
промислових підприємств міста;

активізувати роботу по створенню індустріальних парків та залученню 
інвесторів до їх функціонування;

сприяти формуванню портфеля бізнес-пропозицій для надання 
фінансово-кредитної підтримки промисловим підприємствам міста-Києва;

сприяти виставково-ярмарковій діяльності київських виробників, в тому 
числі в частині організації та проведення регіонального етапу щорічного 
Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) -  
«100 кращих товарів України» у місті Києві, конкурсів «Кращий експортер 
року» та «Столичний стандарт якості»;

забезпечити функціонування інформаційної бази даних промислового і 
наукового комплексу міста Києва «Промисловість і наука», зокрема в частині 
інформування постачальників товарів, робіт, послуг міста Києва про 
заплановані закупівлі головними розпорядниками коштів бюджету міста Києва;

надавати допомогу промисловим підприємствам міста Києва у підготовці 
до роботи в умовах вступу до Європейського Союзу, в тому числі шляхом 
проведення тренінгів та круглих столів з питань промислових стандартів та 
оцінок відповідності країн Європейського Союзу.

2.2. УСПП, в межах визначених Статутом повноважень, 
зобов'язується:

сприяти впровадженню в Україні та місті Києві політики національного 
протекціонізму, яка б не суперечила зобов’язанням України перед СОТ та 
положенням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом;

розробити проекти необхідних нормативно-правових актів щодо 
забезпечення прозорості державних закупівель, захисту інтересів вітчизняних 
виробників та ефективності механізмів державних закупівель, в тому числі 
шляхом запровадження системи електронних закупівель;

сформувати пропозиції щодо напрямків використання земельних ділянок, 
які неефективно використовуються промисловими підприємствами міста; 

сприяти відновленню кредитування реального сектору економіки; 
запропонувати реалізацію комплексу заходів щодо збільшення обсягів 

державного замовлення на продукцію промислових підприємств міста Києва та 
розширення внутрішнього ринку для київського товаровиробника;

надавати пропозиції щодо провадження активної антимонопольної 
політики;

сприяти стимулюванню розбудови торговельної інфраструктури 
внутрішнього ринку з високим рівнем сервісу і стандартів продажу продукції, 
знищення бар’єрів доступу вітчизняних виробників до ринку, надання правової 
та інформаційної підтримки їх діяльності у напрямку збуту продукції;

активізувати спільно з міністерствами та іншими центральними органами



виконавчої владаї застосування засобів нетарифного регулювання, які не 
суперечать нормам СОТ, у тому числі щодо контролю за якістю, безпекою, 
відповідністю імпортованих товарів фітосанітарним та ветеринарним нормам в 
разі значної дестабілізації торговельного балансу.

2.3. Рада директорів, в межах визначених Положенням повноважень, 
зобов'язується:

сприяти створенню науково-технічних рад підприємств, установ та 
організацій, які забезпечують життєдіяльність міста Києва з метою збільшення 
обсягу закупівель продукції київських товаровиробників;

організувати обговорення та розробку рекомендацій по створенню нових 
робочих місць в промислових та будівельних комплексах;

визначити проблемні питання промислових підприємств та підготувати 
відповідні пропозиції по їх вирішенню;

направляти своїх представників для участі в установленому порядку в 
засіданнях комісій при виконавчому органі Київської міської ради {Київській 
міській державній адміністрації) у разі розгляду на них питань, пов'язаних з 
діяльністю промислового комплексу міста у встановленому порядку';

розробити дієві пропозиції щодо залучення підприємств, установ та 
організацій м. Києва до виконання (реалізації) міських програм;

постійно опрацьовувати на засіданнях Ради директорів шляхи реалізації 
зобов’язань, зазначених в цьому пункті Угоди.

3. Заключні положення

3.1. Ця Угода є відкритою для приєднання всіх інших зацікавлених 
сторін.

3.2. Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною згодою 
Сторін та оформлюються додатковими угодами до цієї Угоди, які є її 
невід'ємною частиною.

3.3. Питання, що потребують спільного вирішення, розглядаються на 
засіданні Сторін цієї Угоди, при цьому засідання може скликатися за 
ініціативою однієї або кількох Сторін.

3.4. Спірні питання щодо тлумачення положень цієї Угоди та її реалізації 
будуть вирішуватися шляхом спільних консультацій та переговорів між 
Сторонами.

3.5. З метою реалізації положень цієї Угоди Сторони можуть приймати 
рішення та укладати угоди відповідно до законодавства.

3.6. Угода складена українською мовою в трьох автентичних 
примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу по одному для кожної 
із Сторін.



3.7. Ця Угода набуває чинності з дати її підписання уповноваженими
представниками Сторін та діє до О /  <?/ 201 року.

3.8. Дія цієї Угоди може бути припинена за погодженням Сторін.

На підтвердження зазначені« вище поларнь^-цч) Угоду пщпнсали 
уповноважені особи:

Київський міський голова 
"-2І 2015 року

Президент Всеукраїнської громадської 
організації «Український союз 
промисловців і підприємців»

£ 5 ~ ?Г Р І М 2015 року

Галова Ради директорів підприємств, 
установ та організацій м. Києва 
виконавчому органі Київської міСькдї-радок 
(Київській міській державній адміністрації) • /

М '  2015року І’Л ( <■’’ ; ' '

В.ВЮшчко

А.К.Кінах

О.В. Осадчий


