
ІНФОРМАЦІЯ  

про стан виконання основних завдань і заходів з реалізації Програми 

формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу міста 

Кропивницького на 2021-2023 роки 

у січні-березні 2022 року 

 

Реалізація завдань Програми, спрямованих на підвищення міжнародного 

іміджу громади у різних сферах діяльності, нарощування експортного 

потенціалу, створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в 

економіку громади, коштів міжнародних фінансових організацій, 

здійснювалась в умовах введення воєнного стану в країні та запровадження 

низки обмежувальних заходів. 
 

З метою забезпечення виконання основних завдань і заходів Програми 

видано розпорядження міського голови від 21 січня 2022 року № 5 "Про 

організацію роботи із залучення інвестицій у розвиток громади", яким 

передбачено вжиття заходів, спрямованих на активізацію роботи із залучення 

додаткових фінансових ресурсів на реалізацію проєктів, спрямованих на 

створення належних умов для життєдіяльності та покращення інвестиційної 

привабливості громади. 
 

За результатами проведених зустрічей, в тому числі з представниками 

місцевого бізнесу, у рамках реалізації першої хвилі Програми покращення 

Індексу конкурентоспроможності міст (далі – ПІКМ) за підтримки Програми 

USAID "Конкурентоспроможна економіка України" розроблено Дорожню 

карту з покращення бізнес-клімату в громаді, яка затверджена розпорядженням 

міського голови від 07 лютого 2022 року № 10.  

Серед заходів Дорожньої карти є розробка інтерактивних карт 

комунального майна, вільних земельних ділянок з вичерпною інформацією про 

них з метою формування єдиної бази таких об'єктів, які можна запропонувати 

потенційним інвесторам як внутрішнім, так і зовнішнім. 

Повний текст Дорожньої карти доступний для перегляду та завантаження 

на офіційному вебсайті міської ради у підрозділі "Документи" розділу 

"Підприємництво". 
 

23 лютого 2022 року для власників та представників бізнесу презентовано 

безкоштовну веб-платформу "Діловий Кропивницький онлайн (BusinessKrop-

online)", розроблену в рамках реалізації проєкту "Застосування та 

імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі / 

EU4Business: Конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП", що 

впроваджується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ).  

Веб-платформа містить: 

актуальну інформацію про підприємства з позначенням їх на інтерактивній 

карті та можливістю оформлення онлайн замовлення чи доставки товарів і 

послуг; 

посилання на офіційні інтернет-ресурси, що містять корисну інформацію 

для бізнесу та споживачів тощо. 
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Учасники заходу отримали навички роботи в особистому кабінеті 

платформи, дізналися про останні тенденції у впровадженні Digital процесів у 

бізнесі, діючі програми підтримки бізнесу від міської ради. 

Загальна сума фінансової допомоги склала 757,0 тис. грн.  

Партнером міської ради у реалізації проєкту виступила Кіровоградська 

регіональна торгово-промислова палата. 
 

Підготовлено та подано проєктну заявку "Посилення ефективності 

маркетингу МСП Кропивницької громади" для участі в конкурсі на отримання 

фінансової допомоги в рамках проєкту "EU4Business: конкурентоспроможність 

та інтернаціоналізація МСП", що фінансується ЄС та урядом Німеччини і 

впроваджується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

За інформацією експертів вищезазначеного проєкту у зв’язку з 

впровадженням воєнного стану в країні оголошення результатів грантового 

конкурсу перенесено на післявоєнний період. 
 

Забезпечується координація роботи з ПП "Компанія Росток-Агро", яка є 

ініціатором створення індустріального парку "Ростагропром".  

На даний час ініціатором вживаються заходи щодо підготовки 

документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної 

ділянки, площею 22 га. На основі цих документів здійснюється реєстрація 

земельної ділянки в Державному земельному кадастрі з присвоєнням їй 

кадастрового номеру. У зв'язку з воєнними діями на території країни реєстр 

ДЗК працює в обмеженому режимі, що уповільнює проведення вищезазначеної 

реєстрації. 
 

Забезпечено координацію роботи з освітніми закладами з питань 

налагодження довгострокових взаємовигідних відносин з іноземними 

партнерами, укладання міжрегіональних угод. 

Льотною академією Національного авіаційного університету встановлено 

партнерські відносини з Технічним університетом Ескішехіру (Республіка 

Туреччина), що дозволить курсантам та науково-педагогічним працівникам 

академії: 

скористатися можливостями набуття закордонного досвіду завдяки 

програмам академічної мобільності; 

брати участь у спільній науково-дослідній діяльності та розробках; 

впроваджувати спільні науково-дослідні проєкти; 

організовувати спільні наукові заходи та ін. 
 

Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені 

Володимира Винниченка опрацьовується питання налагодження співпраці з 

вищими навчальними закладами Азербайджанської Республіки в частині 

розв'язання проблем освіти і науки, академічної мобільності студентів і 

викладачів, реалізації спільних проєктів. 
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Центральноукраїнський національний технічний університет відвідали 

представники Європейсько-азіатської асоціації бізнесу, компанії "SafeUsDrone" 

за участі групи керівників технопарку "Flight city 4.0". 

Під час візиту обговорено перспективи залучення науковців та лабораторій 

університету в інноваційних проєктах технопарку "Flight city 4.0", досягнуто 

домовленостей щодо створення "Проєктного офісу", який займатиметься 

реалізацією подальших проєктів. 
 

Продовжується робота щодо пошуку міст-побратимів. Опрацьовується 

питання налагодження побратимських відносин з м. Фамалікау (Португальська 

Республіка) та м. Білефельд (Федеративна Республіка Німеччина), що 

сприятиме економічній, науково-технічній та культурно-гуманітарній співпраці 

між містами.  
 

Забезпечено координацію роботи та проведення ряду заходів онлайн та 

офлайн (культурно-масових та спортивних заходів, лекцій, книжкових 

виставок, конкурсів) з нагоди відзначення Дня Європи в Україні з метою 

інформування громадськості про ЄС, формування позитивної громадської 

думки щодо євроінтеграційного курсу України. 
 

Здійснено організаційні заходи щодо координації роботи з підвищення 

професійної компетенції співробітників міської ради, які взяли участь онлайн у 

низці інформаційно-роз'яснювальних заходів з питань розвитку міжнародного 

співробітництва, виставкової та зовнішньоекономічної діяльності, посилення 

інвестиційної спроможності міста, проєктного менеджменту тощо, в тому числі 

в умовах воєнного стану. 

Крім того, власники і спеціалісти підприємств малого та середнього 

бізнесу взяли участь у ряді інформаційно-роз'яснювальних заходів, які на 

постійній основі проводяться Кіровоградською регіональною торгово-

промисловою палатою, в тому числі онлайн. 
 

З метою сприяння у пошуку внутрішніх та/або зовнішніх інвесторів 

продовжено співпрацю з Асоціацією публічно-приватного партнерства 

"C.R.E.A.M Europe PPP Alliance" в Україні в питаннях пошуку інвестицій з 

країн Європейського Союзу на реалізацію пріоритетних проєктів, одним із яких 

є проєкт з будівництва аквапарку.  

У зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні реалізацію проєкту з 

будівництва аквапарку на території громади із залученням іноземного інвестора 

в рамках вищезазначеного співробітництва призупинено. 
 

Кредитний рейтинг Кропивницького залишається на рівні uaА, прогноз 

"негативний" відповідно до рішення рейтингового комітету незалежного 

рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" від 28 лютого 2022 року, яким всіх 

емітентів та їх боргових інструментів, що підтримуються даним агентством, 

внесено до Контрольного списку з негативним прогнозом через ризики у зв'язку 

з війною, розв'язаною російською федерацією проти України. 
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Вжито заходи щодо виконання завдань Програми в частині розгортання 

співпраці з міжнародними донорськими та фінансовими організаціями з метою 

залучення додаткових фінансових ресурсів на соціально-економічний розвиток 

громади. 
 

У 2022 році продовжується співпраця з Агентством США з міжнародного 

розвитку (USAID) по Проєкту "Енергетична безпека". 

В рамках проєкту міській раді і КП "Теплоенергетик" надається грантова 

підтримка у вигляді методологічної допомоги у розробці комплексної схеми 

теплопостачання Кропивницького. 

Виконавцем вищезазначених робіт є компанія "UTA", якою на даний час 

здійснюється збір та аналіз вихідних даних, опитувальників цільової аудиторії. 
 

Льотна академія Національного авіаційного університету як учасник 

проєкту "Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну 

систему" отримала від Міжнародного фонду соціальної адаптації методичні 

рекомендації "Соціальний супровід ветеранів АТО/ООС у процесі реінтеграції 

та адаптації до умов сучасного соціуму", що видані за фінансової підтримки 

Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія. 
 

В рамках проєкту "Чисте повітря для України", що реалізується 

екологічною громадською організацією "Arnika, z.s." (м. Прага, Чеська 

Республіка), Центральноукраїнський національний технічний університет 

отримав сучасне обладнання для оцінки забруднення повітря. Тепер науковці, 

студенти університету, екологічна спільнота громади з перших рук 

отримуватимуть унікальні дані для важливих досліджень стану атмосферного 

повітря. 
 

Місцеві підприємства взяли участь в онлайн-зустрічі виробників 

агропромислової галузі України, Польщі та Італії, проведеної на базі 

Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати у рамках програми 

"В2bioFood", що реалізується проєктом "EU4Business: Connecting Companies". 

Учасники зустрічі обговорили виробництво та реалізацію органічної 

продукції, екологічну сертифікацію у ЄС, процеси кластеризації. 
 

Забезпечено інформаційну підтримку виконавчих органів міської ради, 

підприємств, установ, організацій громади про оголошені донорами проєкти 

(програми) на отримання міжнародної технічної допомоги та фінансових 

ресурсів міжнародних фінансових організацій, в тому числі через створену 

офіційну сторінку департаменту у соціальній мережі "Facebook". Крім того, 

надано консультативно-методичну допомогу щодо форми та змісту проєктних 

заявок для залучення додаткових фінансових ресурсів на соціально-

економічний розвиток громади в умовах воєнного стану. 
 

Робота щодо реалізації завдань і заходів Програми продовжується. 

_____________________________________ 


