Аналітична довідка
про основні тенденції та показники соціально-економічного розвитку
міста Кропивницького за січень-червень 2021 року
Надходження до місцевого бюджету зросли у січні-червні 2021 року
порівняно із відповідним періодом 2020 року на 20% і склали майже
1,2 млрд грн.
Найбільший приріст надходжень до місцевого бюджету порівняно із
відповідним періодом 2020 року по податку на доходи фізичних осіб на 20,2%.
Обсяг реалізованої промислової продукції м. Кропивницького у січніквітні 2021 року за статистичними даними склав 6,6 млрд грн, або на 17,9 %
більше, ніж у відповідному періоді 2020 року, та становить 44,8% у
загальнообласному обсязі реалізованої промислової продукції.
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу у
січні-квітні 2021року по місту становив 28,3 тис. грн (у січні-квітні 2020 року –
23,2 тис. грн).
Нарощується промисловий потенціал міста, запроваджується випуск
нових видів продукції, зокрема:
введено в дію мобільний завод з виробництва асфальтобетонну за
італійськими технологіями. На заводі встановлена спеціальна система
фільтрації, яка дозволить знизити кількість викидів у повітря до 98,0 %;
компанією "Євробуд" завершено будівництво виробничого комплексу з
виробництва пінопласту (вул. Мурманська, 6), орієнтовно буде створено
120 нових робочих місць.
З метою уникнення негативних соціальних, екологічних та інших
наслідків прийнято рішення міської ради від 20.05.2021 № 376 "Про звернення
депутатів Кропивницької міської ради до Президента України, Голови
Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Міністра енергетики
України" стосовно діяльності Інгульської шахти ДП "СхідГЗК", яким прийнято
відповідне звернення по Інгульській шахті, виробнича діяльність якої може
мати негативний вплив на ситуацію у місті.
У січні-квітні 2021 року підприємствами міста вироблено будівельної
продукції на суму 170,8 млн грн, або на 22,7 % (у фактичних цінах) менше, ніж
у відповідному періоді 2020 року, що становить 70,1% загального обсягу
виробленої будівельної продукції по області.
Поряд з цим, в місті прийнято в експлуатацію 7366 м 2 загальної площі
житла (нове будівництво), що становить 47,3% загального обсягу житла
прийнятого в експлуатацію по області.
У січні-квітні 2021 року зовнішньоторговельний оборот товарів міста
склав 225,6 млн дол. США, у тому числі:
експорт – 157,6 млн дол. США (на 6,2% менше ніж у січні-квітні
2020 року через зменшення, в основному, експорту олії та тваринних жирів на
68,1%);
імпорт – 68,0 млн дол. США (на 8,3% більше ніж у січні-квітні 2020 року).
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 90,0 млн
дол.США.
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Частка Кропивницького у зовнішньоторговельному обороті області склала
57,3%.
У товарній структурі експорту переважали:
продукти рослинного походження - 76,5 млн дол. США або 48,5%
від загального обсягу експорту товарів;
машини, обладнання та механізми – 28,1 млн дол. США або 17,8%;
жири та олії тваринного або рослинного походження – 27,0 млн дол.США,
або 17,1%.
Основу товарної структури імпорту становили:
засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби –
19,4 млн дол. США або 28,6% від загального обсягу імпорту товарів;
машини, обладнання та механізми – 12,6 млн дол. США або 27,9%.
У транспортній галузі у січні–квітні 2021 року автотранспортними
підприємствами міста (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними
особами–підприємцями) перевезено 443,3 тис.т вантажів, що становить 82,3%
обсягу січня–квітня 2020 року, вантажообіг зменшився на 12,1% і становив
96,1 млн ткм. Перевізниками міста перевезено 6,6 млн. пасажирів, або 87,2%
обсягу січня–квітня 2020 року, пасажирообіг зменшився на 14,1% і склав
71,4 млн пас.км.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-березень 2021 року зріс на
11,9% порівняно із січнем-березнем 2020 року та склав 2,4 млрд грн (у січніквітні 2020 року – 2,1 млрд грн). Частка обсягу роздрібної товарообороту по
місту Кропивницькому в загальнообласному обсязі склала 59,9 % (у січніберезні 2020 року – 59,3%).
Для задоволення потреб населення проводиться робота щодо достатньої
розгалуженості на території Кропивницької територіальної громади мережі
підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування.
У січні-червні 2021 року:
прийнято 3 рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради:
від 23 березня 2021 року № 164 "Про визначення місць сезонної торгівлі у
місті Кропивницькому";
від 13 квітня 2021 року № 225 "Про погодження переліку місць під
розміщення відкритих літніх майданчиків для здійснення підприємницької
діяльності на території міста Кропивницького біля закладів ресторанного
господарства";
від 22 червня 2021 року № 392 "Про погодження переліку місць під
розміщення відкритих літніх майданчиків для здійснення підприємницької
діяльності на території міста Кропивницького біля закладів ресторанного
господарства";
проведено 6 нарад з питань дотримання санітарно-епідеміологічних норм і
правил, надходження туристичного збору, упорядкування зупиночних
комплексів та відкритих літніх майданчиків;
збільшено кількість місць в готелях "Государь" ФОП Пуліковського В.В. та
"Елисаветград" ТОВ "Алма-Трейд".
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Населення. Станом на 01 травня 2021року (за оцінкою) на території міста
проживало 221 601 особа. У січні–квітні 2021 року чисельність населення
зменшилася на 1094 особи. Природне скорочення населення становило
984 особи, міграційне – 110 осіб.
Доходи населення. 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 червня 2021 року становила 4,4 млн грн
(44,4% загальної суми боргу області).
За сприяння міської ради у січні-червні 2021 року:
у повному обсязі погашено заборгованість із заробітної плати у
2 підприємств на суму 435,1 тис. грн;
зменшено заборгованість у державного підприємства на 2797,5 тис. грн
або на 84%.
На ринку праці за даними Кіровоградського міськрайонного центру
зайнятості у січні-червні 2021 року:
на обліку перебувало 5404 безробітних громадян (станом на 01 липня
2020 року - 4829 осіб);
статус безробітного мали 1932 особи, у тому числі 569 осіб - молодь
віком до 35 років (станом на 01.07.2020 - 1244 особи);
охоплено професійним навчанням та перенавчанням 135 осіб,
що складає 6,9 % від громадян, що мали статус безробітних
(станом на 01.07.2020 - 469 осіб);
виплачено допомоги по безробіттю - 5,6 млн грн (станом на 01 липня
2020 року - 4,0 млн грн).
У січні-червні працевлаштовано 941 особа, із числа безробітних
(станом на 01 липня 2020 року - 833 особи), в тому числі:
54 особи з інвалідністю;
216 осіб, що потребують соціального захисту (станом на 01 липня
2020 року - 120 осіб).
Станом на 01 липня 2021 року у місті налічується 675 актуальних
вакансій (станом на 01 липня 2020 року - 745 вакансій).
У січні-червні 2021 року на нові робочі місця працевлаштовано 628 осіб.
З метою реалізації повноважень, наданих органам місцевого
самоврядування щодо здійснення державного контролю за дотриманням
законодавства про працю, протягом січня–червня 2021 року проведено
6 засідань робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та
зайнятості населення при виконавчих комітетах міської, Фортечної та
Подільської районних у місті Кропивницькому рад, на яких заслухано
38 керівників підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців
про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, легалізацію заробітної
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плати. Також, відвідано 48 підприємств з інформаційно-роз’яснювальною
роботою (наданих консультацій).
За час діяльності відділу інспекторами праці винесено постанов про
накладання штрафів на загальну суму 1424,0 тис. грн, з яких до місцевого
бюджету надійшло майже 630 тис. грн, що складає більше 44 %.
Впродовж I півріччя 2021 року в рахунок примусового стягнення штрафів
з роботодавців, винних в порушенні трудового законодавства та не бажаючих
добровільно сплачувати штрафи за використання неоформленої найманої праці,
надійшло 50 тис. грн.
До бюджету Кропивницької міської територіальної громади за січеньчервень 2021 року мобілізовано майже 710,0 тис. грн податкових надходжень,
що на 4,0% більше планового показника.
Станом на 01 липня 2021 року податковий борг (з урахуванням боргу
банкрутів - 18,0 млн грн ) складає 102,5 млн грн, що менше у порівнянні зі
станом на 01 січня 2021 року на 21,9 млн грн, або на 17,6%.
Податковий борг зменшено порівняно з 01 січня 2021 року на 21,9 млн грн.
В рахунок погашення податкового боргу за січень-червень 2021 року
надійшло до місцевого бюджету - 4,5 млн грн та до державного бюджету 22,2 млн грн.
________________________

