Аналітична довідка
про результати соціально-економічного розвитку м. Кропивницького
за січень-березень 2021 року
Промисловість.
Промисловими підприємствами м. Кропивницького забезпечено
нарощення обсягів реалізації промислової продукції.
Обсяг реалізованої промислової продукції по місту Кропивницькому
склав у січні-березні 2021 року:
усього - 4,9 млрд грн (в області – 10,4 млрд грн, у січні-березні 2020
році – 3,9 млрд грн);
у розрахунку на одну особу - 20,9 тис грн (в області – 11,3 тис грн,
у січні-березні 2020 році – 18,4 тис грн).
Питома вага міста Кропивницького у загальнообласних обсягах
реалізованої промислової продукції складає 46,5% (у січні-березні
2020 році – 52,9%).
З метою збільшення інвестиційних надходжень у бюджет міста
підприємствами вживаються заходи щодо нарощення продукції та
впровадження нових виробництв, зокрема:
ТОВ "Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1" отримано
спеціальний дозвіл на користування надрами для виробництва цегли;
завершується будівництво мобільного завoду італійськoгo виpoбництва,
який забезпечуватиме сиpoвинoю для pемoнту ділянoк дорожнього покриття.
Встановлена спеціальна система фільтpації дoзвoлятиме знизити кількість
викидів у пoвітpя дo 98%;
компанією "Євробуд" завершується реалізація інвестпроєкту з
будівництва нового заводу з виробництва
пінопласту
(у промзоні
Кропивницького по вул. Мурманській), планується створити 120 нових
робочих місць.
Будівельна діяльність.
Обсяг будівельних робіт склав 123,6 млн грн (1 місце по області, в
області – 175,4 млн грн, у січні-березні 2020 році – 155,6 млн грн).
Прийнято в експлуатацію житла – 26 квартир загальною площею
7366 кв.м, що більше на 30,5% ніж у січні-березні 2020 року (у січні-березні
2020 року – 5645 кв.м).
У сфері інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності.
Зовнішньоторговельний оборот товарів міста склав 171,9 млн дол.
США (збільшення на 15,9% порівняно з січнем-березнем 2020 року, у січніберезні 2020 року – 148,3 млн дол. США), у тому числі:
експорт – 119,9 млн дол. США (збільшення на 12,8%, у січні-березні
2020 року – 99,6 млн дол. США);
імпорт – 52,0 млн дол. США (збільшення на 7,0%, у січні-березні
2020 року - 48,6 млн дол. США);
Позитивне
сальдо
зовнішньої
торгівлі
товарами
склало
67,9 млн дол. США (у січні-березні 2020 року – 51,0 млн дол. США).
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Частка Кропивницького у зовнішньоторговельному обороті області
склала 62,3% (у січні-березні 2020 року – 53,4%).
Підприємства міста здійснювали експортно-імпортні операції з
різними партнерами країн світу:
експорт товарів – 61 підприємство;
імпорт товарів – 107 підприємств.
У товарній структурі експорту переважали:
продукти рослинного походження – 59,1 млн дол. США, або 49,3%
загального обсягу експорту товарів;
машини, обладнання та механізми – 20,7 млн дол. США, або 17,3%;
жири та олії тваринного або рослинного походження –
20,1 млн дол. США, або 16,8%.
Основу товарної структури імпорту становили:
засоби наземного транспорту – 14,5 млн дол. США, або 27,8%
загального обсягу імпорту товарів;
машини, обладнання та механізми – 10,1 млн дол. США, або 19,4%;
продукти рослинного походження – 6,0 млн дол. США, або 11,6%;
жири та олії тваринного або рослинного походження –
5,9 млн дол. США, або 11,3%.
Дорожньо-транспортна інфраструктура.
Автомобільним транспортом перевезено:
а) пасажирів – на 33% менше порівняно із січнем-березнем 2020 року
(із 7,3 млн пасажирів до 4,9 млн пасажирів), в області – на 34,5%.
б) вантажів – на 22,4% менше ніж січні-березні 2020 року (із 0,4 млн т
до 0,35 млн т), в області – на 27,4%.
Впровадження карантинних обмежень вплинуло на погіршення
результатів діяльності автомобільного транспорту та зменшення обсягу
надходжень транспортного податку.
Надходження транспортного податку склали 383,9 тис.грн (у січніберезні 2020 року - 579,5 тис грн), що на 195,6 тис грн або на 33,8% менше
показника січня-березня 2020 року.
Для проведення робіт капітального ремонту доріг, вулиць, провулків, а
також виконання інвестиційних проектів у рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій (у т.ч.: виготовлення
проєктно-кошторисної документації):
перехідні об’єкти на 2021 рік:
дороги: вул. Кропивницького (від вул. Полтавської до вул. Шевченка),
вул. Семена Тютюшкіна;
вулиць, провулків: вул. Петра Левченка; вул. Габдрахманова (від вул.
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Вокзальної до вул.Юрія Бутусова (Панфіловців));
виготовлено ПКД та проведено експертизу на суму 53,01 тис.грн по
вул. Богдана Хмельницького (від вул. Сулими до вул. Гетьмана
Сагайдачного);
визначено підрядчика та укладено угоду - вул. Василя Нікітіна;
б) в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій - вул. Габдрахманова (від вул. Вокзальної до
вул. Юрія Бутусова (Панфіловців)); вул. Шкільна (від вул. Микитенка,
вул. Архітектора Достоєвського до вул. Ксенії Ерделі); вул. Кропивницького
(від вул. Полтавської до
вул. Шевченка);вул. Семена Тютюшкіна;
вул. Петра Левченка.
Товарооборот підприємств.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі очікується у січні-березні 2021
року – 2,3 млрд грн, що у порівняних цінах більше на 9,2% (у січні-березні
2020 року - 2,1 млрд грн, у січні-березні 2019 року – 1,8 млрд грн).
У січні-березні 2021 року:
забезпечено захист прав споживачів щодо отриманих неякісних товарів
та послуг, інформованість щодо захисту їх прав;
розглянуто 22 письмових звернення громадян, з яких 3 - вирішено
позитивно, по 19 – надані роз’яснення;
проведено обстеження:
а) 12 ринків міста щодо дотримання адміністрацією ринків Правил
благоустрою
міста,
протипожежних,
санітарно-гігієнічних
та
протиепідемічних вимог;
б) об’єктів торгівлі щодо дотримання ними Правил торгівлі, складено
6 адмінпротоколів за статтями 155 КУпАП, які направлено на розгляд
адмінкомісії при Виконавчому комітеті міської ради;
затверджено новий склад міжвідомчої робочої групи з протидії
незаконному обігу підакцизних товарів (розпорядження міського голови від
21.04.2021 № 65);
затверджена дислокація місць з продажу плодоовочевих культур та
прохолоджувальних напоїв (у т.ч. у віддалених мікрорайонах міста)
відповідно до рішення виконкому від 23.03.21 № 164 "Про визначення місць
для здійснення сезонної торгівлі у місті Кропивницькому".
До суб’єктів господарювання у сфері торгівлі, ресторанного
господарства та послуг доводиться інформація щодо необхідності
влаштування поручнів, пандусів та кнопок виклику (у разі їх відсутності).
На даний час повністю доступними для осіб з особливими потребами є
325 підприємств торгівлі, 60 закладів ресторанного господарства,
458 підприємств з надання послуг та 176 аптечних заклади.
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Енергетика та енергозбереження.
З початку 2021 року:
здійснено координацію та моніторинг впровадження інвестиційного
проєкту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі
вуличного освітлення в м. Кропивницькому" спільно з Північною
Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО). Загальний обсяг
інвестицій складе 15,0 млн грн.
На заходи з реалізації проєкту залучено 13,5 млн. грн кредитних коштів
НЕФКО, 11,9 млн грн коштів бюджету міської територіальної громади.
Результатами від реалізації проєкту є відновлення 18,6 км електромереж
та заміна 626 світлоточок на світлодіодні, покращення клімату в
приміщеннях навчально-виховного комплексу ЗОШ № 31, створення
комфортних умов роботи для вчителів, покращення матеріально-технічних,
санітарних, естетичних умов для перебування учнів та іншого персоналу в
навчальному комплексі, зниження викидів СО2, зниження споживання
енергоносіїв, що сприятиме зменшенню видатків з міського бюджету.
У січні-квітні 2021 року завдяки впровадженню енергоефективних
заходів у будівлях бюджетної сфери зекономлено: 3,7 тис. кВт·год
електроенергії та 1,63 тис. Гкал тепла (з них: 1,58 Гкал економії отримано від
впровадження механізму енергосервісу). На суму 457,2 тис. грн бюджетних
коштів (з них: 337,6 тис. грн – завдяки енергосервісу).
Станом на 01 травня 2021 року із 36-ти укладених енергосервісних
договорів: виконано 14 по закладах освіти на загальну суму 4,65 млн грн та
розірвано 2 договори у закладах освіти.
Інформацію про стан укладання таких договорів розміщено на
офіційному сайті міської ради у Розділі "Енергоефективність.
Енергозбереження"
(ЕСКО-механізм)
за
посиланням:
http://krrada.gov.ua/site/uploads/files/Ekonomika/stan-uklad-energ-dogovoriv_20-122019.pdf.
З початку 2021 року відповідно до міської Програми відшкодування
частини суми (тіла) кредитів, залучених ОСББ та ЖБК міста
Кропивницького
на
впровадження
енергоефективних заходів
у
багатоквартирних будинках, на 2019-2022 роки, кошти бюджету міста не
виділялись.
Відповідно
до
звітів
згенерованих програмним
продуктом
"Енергоплан", який використовується для моніторингу споживання
енергетичних ресурсів будівлями закладів та установ бюджетної сфери міста
Кропивницького, економія ресурсів у січні-квітні 2021 року порівняно з
відповідним періодом 2020 року склала:
електричної енергії – 107,7 тис. кВт*год (8,1%);
теплової енергії – 587,02 Гкал (5,5%);
холодної води – 730,02 м3 (1,8%).
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Демографічна ситуація.
Чисельність наявного населення в місті становила станом
на 01 квітня 2021 року - 221,9 тис. осіб (на 01 квітня 2020 року –
229,6 тис. осіб).
Чисельність населення зменшилася на 764 особи.
Природнє скорочення становило 670 осіб та міграційне - 94 осіб.
Доходи населення.
У IV кварталі 2020 року середньомісячна номінальна заробітна
плата, нарахована одному штатному працівникові по підприємствах,
установах, організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах
юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше
осіб), порівняно з відповідним періодом 2019 року зросла на 24,6% і
становила 11 181 грн (в області - 9 603 грн, зросла на 8,0%).
За даними Головного управління ПФУ в області загальна сума
невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ,
організацій (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних
осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) станом на
01 квітня 2021 року становила 3,9 млн грн (35,2% загальної суми боргу
області).
Заборгованість підприємств-банкрутів складає - 0,982 млн грн.
Ринок праці.
1. За даними Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості:
перебувало на обліку - 4366 безробітних громадян (у січні-березні
2020 року – 1733 особи);
мали статус безробітного - 1376 осіб, в тому числі 1485 осіб - молодь
віком до 35 років (за 2019 рік - 642 особи та 613 осіб відповідно);
охоплено професійним навчанням та перенавчанням - 75 осіб,
що складає 5,5% від громадян, що мали статус безробітних
(за січень-березень 2020 року - 167 осіб (26%));
виплачено допомоги по безробіттю – 30,4 млн грн (за січень-березень
2020 року – 11,2 млн грн).
працевлаштовано із числа безробітних - 353 осіб, (за січень-березень
2020 року – 254 особи), в тому числі:
27 осіб з інвалідністю (за січень-березень 2020 року – 21 особа);
92
особи, що потребує соціального захисту (за січень-березень
2020 року - 122 особи).
Станом на 01.04.2021 року у місті 535 актуальних вакансій (станом на
01.04.2020 року - 1147 вакансій).
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2. Інспекторами відділу праці обстежено 12 суб'єктів господарювання,
у 3 – виявлено порушення трудового законодавства.
Залучено до громадських робіт 1 безробітний громадян та фактично
профінансовано з міського бюджету 1,5 тис. грн (у січні-березні 2020 року 128 осіб та 151,3 тис. грн відповідно).
Основні фактори ризику у 2021 році
продовження негативного впливу коронакризи на економіку міста;
нестача капітальних інвестицій консервує стан вітчизняного
виробництва товарів із високою доданою вартістю та обмежує економічний
потенціал економіки міста;
нестабільна кон’юнктура на світових сировинних ринках;
значна залежність підприємств від динаміки цін на зовнішніх ринках.
Шляхи поліпшення ситуації на 2021 рік:
сприяння залученню інвестування в розвиток підприємств міста;
стимулювання інвестиційної активності у галузях із високою доданою
вартістю, що сприятиме як збільшенню валютних надходжень до міста, так і
зменшенню залежності від кон’юнктури зовнішніх ринків;
підвищення рівня зацікавленості іноземних інвесторів в інвестуванні у
виробничий потенціал міста;
сприяння на державному рівні залученню стратегічних інвесторів в
великі інвестиційні проекти;
забезпечення підтримки найбільш постраждалих від кризи малих та
середніх підприємств.
_____________________________

