
Інформація про виконання «Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва м. Кіровограда на 2016-2020 роки» за 2017 рік та            

перший квартал 2018 року 

 Рішенням Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року №148 

затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва             

м. Кіровограда на 2016-2020 роки ( далі - Програма). На фінансування 

Основних напрямків реалізації Програми у 2017 році було передбачено    

454,0 тис.грн та фактично використано 269,8 тис.грн. На 2018 рік на 

реалізацію  Програми передбачено 266,0 тис.грн. Станом на 01.04.2018 року 

кошти не використовувались. 

 Програмою на 2017 рік  було передбачено кошти  в сумі 60,0 тис. грн на 

надання фінансової допомоги суб'єктам підприємницької діяльності для 

впровадження інвестиційних бізнес-проектів за пріоритетними напрямками 

розвитку на умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки 

підприємництва у Кіровоградської області. У 2017 році  до Міської ради 

міста Кропивницького надійшло 2 звернення суб’єктів господарювання міста 

щодо надання фінансової допомоги на реалізацію бізнес-проектів. 

Профінансовано один інвестиційний проект приватного підприємства 

«Лікарня Святого Луки» «Підвищення якості надання медичних послуг з 

діагностики та лікування методами бронхоскопічних, гастроскопічних та 

ректальних досліджень» на суму 10,0 тис. грн.   

 На 2018 рік на даний захід передбачено 70,0 тис.грн. У першому 

кварталі 2018 року звернень від суб’єктів господарювання міста 

Кропивницького не надходило. 

Продовжує роботу Центр надання адміністративних послуг міста 

Кропивницького (далі - Центр), який є  постійно діючим робочим органом 

виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького. В Центрі 

надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його 

взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг, а також через 

представників суб’єктів надання адміністративних послуг відповідно до 

узгоджених рішень.  

У Центрі суб’єкти звернення мають можливість отримати 

146 адміністративних послуг. Зазначені послуги регламентуються 

стандартами, які розроблено відповідно до чинного законодавства та 

затверджуються рішенням виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

До роботи Центру залучено 11 виконавчих органів міської ради та 13 

представників територіальних (місцевих) органів виконавчої влади 

міністерств та відомств. Функціонує офіційний веб-сайт Центру 

(www.dozvil.kr.ua) де запроваджена послуга зворотнього зв’язку, а також 

розміщено посилання для отримання наступних адміністративних послуг 

через мережу Інтернет: Пенсійного фонду України, Міністерства юстиції 

України, МВС України, ДФС України, Міністерства юстиції України, 

Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції України, витяги з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

та з Державного земельного кадастру.  



Завершено процес підключення адміністраторів до автоматизованої 

системи Державного земельного кадастру. Запроваджено он-лайн 

консультацій адміністраторами та представниками дозвільних органів з 

питань надання адміністративних послуг з використанням програмного 

забезпечення для Інтернет телефонії Skipe. Проведено заходи щодо 

запровадження та забезпечення функціонування системи відео- та 

аудіоспостереження у Центрі. Постійно проводиться захід “День відкритих 

дверей” за участю керівників дозвільних органів. Ведеться робота щодо 

Підключення до некомерційного порталу igov.org.ua з метою надання 

адміністративних послуг через мережу інтернет підрозділами Міської ради 

міста Кропивницького. 

Протягом 2017 року до Центру звернулося 88 977 громадянина та було 

прийнято 76 398 письмових заяв з питань отримання адміністративних 

послуг, у тому числі з питань видачі документів дозвільного характеру. 

За перший квартал 2018 року до Центру звернулося 22 550 громадян та 

було прийнято 14 470 письмових заяв з питань отримання адміністративних 

послуг, у тому числі з питань видачі документів дозвільного характеру. 

З метою створення сприятливих умов бізнес-середовища Міська рада 

міста Кропивницького у 2017 році вперше прийняла Порядок використання 

коштів на фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку суб’єктів 

підприємницької діяльності м. Кропивницького на часткову компенсацію 

відсотків за кредитами, які отримані в банківських установах на реалізацію 

інвестиційних проектів та виділила кошти в сумі 100,0 тис. грн. За рішенням 

членів координаційної ради з питань розвитку підприємництва у 2017 році  

було профінансовано інвестиційний проект «Відкриття цеху по виробництву 

крупи» товариства з обмеженою відповідальністю «Восход-86».   

 У міському бюджеті на 2018 рік  на  компенсацію відсотків 

передбачено 150,0 тис грн. У першому кварталі 2018 року кошти по даному 

напрямку не використовувалися. 

З метою надання підтримки підприємцям міста Кропивницького на 

етапі створення бізнесу та його розвитку Міська рада міста Кропивницького 

продовжила на 2018 рік  термін дії рішень від  27.01.2015  № 3949  «Про 

встановлення розмірів ставок єдиного податку» (зі змінами) та від  23.02.2016  

№  93 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки». 

 З метою оперативного та своєчасного інформування підприємців про 

зміни в діючому законодавстві України  проводяться безкоштовні семінари, в 

яких беруть участь представники органів державної податкової інспекції 

Головного управління ДФС у Кіровоградській області,   управління 

Держпраці у Кіровоградській області та інших державних структур.  
У 2018 році суб’єктів господарювання міста Кропивницького 

планується залучати до проведення наступних заходів, а саме: 

 галузеві сесії муніципального інвестиційного форуму «TIME to 

INVEST» (травень, листопад), День Європи (травень), святкові заходи до Дня 

незалежності України (серпень), День підприємця (вересень), День міста 

(вересень), Міжнародна виставка «АгроЕкспо-2018» (вересень). 

 


