Аналітична довідка
про основні тенденції та показники соціально-економічного розвитку
міста Кропивницького за січень-вересень 2021 року
Надходження до місцевого бюджету у січні-вересні 2021 року склали
понад 1,7 млрд грн, що більше майже на 17% порівняно з відповідним
періодом 2020 року.
Найбільші надходження до місцевого бюджету по податку на доходи
фізичних осіб – 0,9 млрд грн (понад 69% податкових надходжень).
Фінансування бюджетних програм на соціально-культурну сферу займає
найбільшу питому вагу у обсязі видатків бюджету громади.
З бюджету громади забезпечено спрямування коштів на реалізацію
інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров’я, на розрахунки за придбання
комунального транспорту, на будівництво та капітальний ремонт об’єктів
житлово-комунального господарства, закладів освіти.
Обсяг реалізованої промислової продукції м. Кропивницького у січнілипні 2021 року за статистичними даними склав 10,7 млрд грн, або на 15,4 %
більше, ніж у відповідному періоді 2020 року, та становить 42,9% у
загальнообласному обсязі реалізованої промислової продукції.
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу у
січні-липні 2021року по місту становив 46,2 тис. грн (у січні-липні 2020 року –
39,6 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), створено 40 нових робочих
місць.
У січні-липні 2021 року підприємствами міста вироблено будівельної
продукції на суму 354,4 млн грн, що становить 71,8% загального обсягу
виробленої будівельної продукції по області.
Поряд з цим, в місті прийнято в експлуатацію 11687 м2 загальної площі
житла (нове будівництво), що становить 43,2% загального обсягу житла
прийнятого в експлуатацію по області.
У січні-липні 2021 року зовнішньоторговельний оборот товарів міста
склав 395,7 млн дол. США, у тому числі:
експорт – 276,8 млн дол. США (на 3,0% менше ніж у січні-липні
2020 року через зменшення, в основному, експорту олії та тваринних жирів на
56,1%);
імпорт – 118,9 млн дол. США (на 23,7% більше ніж у січні-липні
2020 року).
Позитивне
сальдо
зовнішньої
торгівлі
товарами
склало
157,9 млн дол. США.
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Частка Кропивницького у зовнішньоторговельному обороті області склала
56,3%.
У товарній структурі експорту переважали:
продукти рослинного походження – 112,0 млн дол. США, або 40,5%
від загального обсягу експорту товарів;
жири та олії – 66,5 млн дол. США, або 24,0%;
машини, обладнання та механізми – 47,3 млн дол. США, або 17,1%.
Основу товарної структури імпорту становили:
машини, обладнання та механізми – 33,1 млн дол. США, або 27,8% від
загального обсягу імпорту товарів;
засоби наземного транспорту – 30,0 млн дол. США, або 25,2%;
жири та олії – 19,4 млн дол. США, або 16,3%.
У транспортній галузі у січні–липні 2021 року автотранспортними
підприємствами міста (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними
особами–підприємцями) перевезено 872,9 тис.т вантажів, що становить 104,1%
до обсягу січня–липня 2020 року. Автотранспортом міста перевезено 11,9 млн
пасажирів, що на 15,1% більше обсягу січня–липня 2020 року,
електротранспортом – 11,7 млн. пасажирів (на 31% більше).
Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-червень 2021 року зріс на
13,1% порівняно із січнем-червнем 2020 року та склав 5,1 млрд грн (у січнічервні 2020 року – 4,2 млрд грн). Частка обсягу роздрібної товарообороту
міста Кропивницького в загальнообласному обсязі склала 59,9 % (у січні-червні
2020 року – 59,2 %).
Для задоволення потреб населення проводиться робота щодо достатньої
розгалуженості на території Кропивницької територіальної громади мережі
підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування.
У січні-вересні 2021 року:
1) прийнято 4 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";
від 14 вересня 2021 року № 579 "Про встановлення режиму роботи
закладу ресторанного господарства";
2) проведено 8 нарад з питань дотримання санітарно-епідеміологічних
норм і правил, надходження туристичного збору, упорядкування зупиночних
комплексів та відкритих літніх майданчиків; 1 рейд з відстеження роботи
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магазину щодо продажу алкогольних напоїв у нічний час (складено протокол за
ст.156 ч.2 КУпАП);
3) організовано 3 ярмарки (Полуничний, Медовий, Смак-фест) та
2 святкові торгівлі (до дня закоханих та до 8 Березня);
4) збільшено кількість місць в готелях "Государь" ФОП Пуліковського В.В.
та "Елисаветград" ТОВ "Алма-Трейд".
Діяльність підприємств. Фінансовий результат до оподаткування великих
та середніх підприємств м. Кропивницького у січні–червні 2021 року склав
417,6 млн грн прибутку (у січні–червні 2020 року – 12,9 млн.грн прибутку).
Прибутковими великими та середніми підприємствами міста, частка яких у
загальній кількості становила 66,7%, у січні–червні 2021 року отримано
731,5 млн грн прибутку.
Вагомий внесок у загальному обсязі прибутку по місту належить
підприємствам промисловості – 66,7%. Загальний обсяг збитку великих та
середніх підприємств міста у січні–червні 2021 року становив 313,9 млн.грн.
Найбільші обсяги збитку (79,3% загального збитку по місту) отримано
підприємствами промисловості. Частка збиткових підприємств склала 33,3% та
зменшилась на 10,2 в.п. порівняно із січнем–червнем 2020 року.
Рівень рентабельності операційної діяльності великих та середніх
підприємств міста у січні–червні 2021 року склав 5,5%. Найвищий рівень
рентабельності (43,4%) отримали підприємства оптової та роздрібної торгівлі,
ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів.
Населення. Станом на 01 липня 2021 року (за оцінкою) на території
міської ради проживало 229461 особа. У січні–червні 2021 року чисельність
населення зменшилася на 1701 особу. Природне скорочення населення
становило 1456 осіб, міграційне – 245 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 серпня 2021 року становила 4,3 млн грн.
За сприяння міської ради у січні-липні 2021 року:
у повному обсязі погашено заборгованість із заробітної плати у
2 підприємств на загальну суму 435,1 тис. грн;
зменшено заборгованість у державного підприємстіва на 2581,5 тис. грн
або на 77%.
На ринку праці за даними Кіровоградського міськрайонного центру
зайнятості у січні-серпні 2021 року:
на обліку перебувало 6012 безробітних громадян з м.Кропивницького та
Кропивницького району (станом на 01 вересня 2020 року - 5722 осіб);
статус безробітного мали 1610 осіб, у тому числі 449 осіб - молодь віком
до 35 років (станом на 01.09.2020 - 1228 осіб);
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охоплено професійним навчанням та перенавчанням 209 осіб,
що складає 3,5 % від громадян, що мали статус безробітних
(станом на 01.09.2020 - 148 осіб);
виплачено допомоги по безробіттю - 5,6 млн грн (станом на 01 липня
2020 року - 4,0 млн грн).
У січні-серпні працевлаштовано 1217 осіб, із числа безробітних
(станом на 01.09.2020 - 1163 особи), в тому числі:
71 особу з інвалідністю;
293 особи, що потребують соціального захисту (станом на 01.09.2020 182 особи).
У місті налічується 690 актуальних вакансій (станом на 01.09.2020 - 618).
У січні-червні 2021 року на нові робочі місця працевлаштовано
873 особи.
Здійснюється постійний контроль за дотриманням підприємствами,
установами та організаціями громади чинного законодавства, зокрема Закону
України "Про оплату праці".
Під час співбесід з керівниками суб'єктів господарювання різних форм
власності постійно наголошується на відповідальності роботодавців у частині
дотримання Закону України "Про оплату праці", а також обговорюються
питання підвищення рівня заробітної плати найманим працівникам,
недопущення виникнення заборгованості по заробітній платі та податкової
заборгованості.
Запроваджено та здійснюється щотижневий моніторинг стану погашення
заборгованості із заробітної плати у підприємствах громади.
Керівниками підприємств, у яких існує заборгованість із виплати
заробітної плати, розроблено та надано графіки погашення заборгованості у
відповідності до реальних фінансово-економічних умов.
Рішенням виконавчого комітету міської ради від 08.06.2021 № 346
створено міську робочу групу з питань дотримання законодавства про працю,
одним із основних завдань якої є організація та сприяння підвищенню рівня
оплати праці, дотримання норм законодавства в частині виплати мінімальної
заробітної плати та погашення заборгованості із заробітної плати.
З метою реалізації повноважень, наданих органам місцевого
самоврядування в сфері дотримання законодавства з питань праці, протягом
січня-липня 2021 року проведено 9 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 64 керівника підприємств, установ, організацій та фізичних
осіб-підприємців про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці,
легалізацію заробітної плати та погашення наявної заборгованості із виплати
заробітної плати. Також, відвідано 87 підприємств з інформаційнороз’яснювальною роботою (наданих консультацій) з питань дотримання
законодавства про працю.
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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 січня-серпня 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 січеньсерпень 2021 року мобілізовано майже 1172,7 тис. грн податкових
надходжень, що на 5,1% більше планового показника.
Станом на 01 вересня 2021 року податковий борг (з урахуванням боргу
банкрутів - 18,1 млн грн) складає 109,3 млн грн, що менше у порівнянні зі
станом на 01 січня 2021 року на 15,1 млн грн, або на 12,2%.
Податковий борг зменшено порівняно з 01 серпня 2021 року на 2,7 млн грн або на 2,6%.
В рахунок погашення податкового боргу за січень-серпень 2021 року
надійшло до місцевого бюджету – 6,2 млн грн та державного бюджету 28,8 млн грн.
Міською радою забезпечено вжиття відповідних заходів для залучення у
2021 році коштів державного бюджету на реалізацію важливих для розвитку
громади проєктів, зокрема на:
1) фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 50,0 млн грн
на поточний ремонт дороги по вул. Вокзальній та 10,0 млн грн на капітальний
ремонт вул. Василя Нікітіна (розпорядженням голови облдержадміністрації від
25 лютого 2021 року № 169-р);
2) здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій для реалізації 5 проєктів на території міста на загальну суму
9,1 млн грн (розпорядженням КМУ від 19 травня 2021 року № 468-р та від
21 липня 2021 року № 822-р), в тому числі на:
придбання обладнання в пологовий будинок – 0,6 млн грн, кисневого
генератора для центральної міської лікарні – 5,4 млн грн, модульних моніторів
пацієнта – 1,7 млн грн;
капітальний ремонт окремих приміщень в начальному закладі № 10 –
1,4 млн грн;
3) здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони
здоров'я в обсязі 3,7 млн грн (розпорядженням голови ОДА від 24 червня
2021 року № 476-р);
4) забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти
"Нова українська школа" у сумі 6,0 млн грн, з них на закупівлю засобів
навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи –
4,2 млн грн, комп'ютерного та медійного обладнання – 0,4 млн грн, підвищення
кваліфікації педагогічних працівників – 1,4 млн грн (розпорядженням голови
облдержадміністрації від 24 червня 2021 року № 478-р);
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5) створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі в
обсязі 4,4 млн грн (розпорядженням КМУ від 30 червня 2021 року № 696-р);
6) реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" у
3-х начальних закладах міста у сумі 7,8 млн грн (розпорядження КМУ від
01 вересня 2021 року № 1047-р).
У галузі транспорту здійснюється реалізація інвестиційних проєктів,
які передбачають створення нових робочих місць.
У ІІ півріччі 2021 року КП "Електротранс" Кропивницької міської ради
придбано 10 автобусів МАЗ 206086 середньої місткості, загальною вартістю
43,9 млн грн, за допомогою фінансового лізингу ПАТ "Украгазбанк"
в рамках договору фінансового лізингу. Постачальник транспорту:
ТОВ "Торговий дім "Літан".
Термін лізингових платежів складає 36 місяців. У лютому 2021 року
здійснено перший лізинговий платіж у сумі 7,4 млн грн.
Вищезазначені автобуси урочисто презентовано громаді з нагоди Дня
міста.
Проводиться робота щодо залучення інвестицій із інших джерел
фінансування, зокрема на реалізацію такого проєкту, як облаштування
інженерної інфраструктури промислової зони із створенням індустріального
парку "Ростагропром" (м.Кропивницький вул. Аджамська, 27).
Станом на 28 вересня 2021 року:
1) проєкт подано на конкурс проєктів, які можуть фінансуватися за кошти
державного фонду регіонального розвитку у 2022 році;
2) підготовлено та оприлюднено проєкти рішень міської ради з
урахуванням правових та організаційних засад створення і функціонування
індустріальних парків на території України, визначених чинним
законодавством України:
04 червня 2021 року № 472 "Про надання ПП "Компанія Росток-Агро"
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду по вул. Аджамській, 27";
28 вересня 2021 року № 759 "Про погодження Концепції індустріального
парку "Ростагропром" (зі змінами від 30 вересня 2021 року).
Про інвестиційний потенціал Кропивницького та пріоритетні інвестиційні
проєкти, в реалізації яких зацікавлена громада міста, розроблено промо-ролик
який розміщено на офіційному вебсаті міської ради за посиланням:
https://www.kr-rada.gov.ua/investitsiyna-diyalnist.
Міською владою налагоджено взаємодію із суб'єктами господарювання
громади щодо визначення проблемних питань, які впливають на стабільне
функціонування підприємств та врегулювання їх на місцевому та державному
рівнях.
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Запроваджено постійний моніторинг діяльності промислових підприємств
міста з визначенням їх нагальних проблем, які потребують вирішення на
державному рівні. Інформація щомісяця надається на узагальнення
облдержадміністрації для подальшого інформування Мінекономіки.
Для уникнення негативних соціальних, екологічних та інших наслідків
прийнято рішення міської ради:
1) від 02.02.2021 №45 "Про звернення депутатів Кропивницької міської
ради до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єрміністра України щодо недопущення підвищення цін на природний газ,
електроенергію";
2) від 20.05.2021 № 376 "Про звернення депутатів Кропивницької міської
ради до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єрміністра України, Міністра енергетики України стосовно діяльності Інгульської
шахти ДП "СхідГЗК", виробнича діяльність якої може мати негативний вплив
на ситуацію у місті.
За інформацією Міненерго (лист від 22 червня 2021 року №26/1.2-6.3):
підготовлено проєкт додаткової угоди №2 по довгостроковому договору
на ІІІ квартал 2021 року зі збереженням діючих умов договору та порядку
авансування;
продовжується опрацювання питання інтегрування ДП "СхідГЗК" у
структуру ДП "НАЕК "Енергоатом" за умови забезпечення розвитку уранового
виробництва тощо;
3) від 07.09.2021 № 712 "Про звернення депутатів Кропивницької міської
ради до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єрміністра України, Міністра енергетики України, Міністра розвитку громад на
території України про врегулювання кризової ситуації у сфері комунальної
теплоенергетики".
Проводиться робота щодо розвитку інфраструктури підтримки
підприємництва на території громади.
На головній сторінці офіційного сайту міської ради створено розділ
"Бізнесу", в якій розміщується актуальна інформація з активними посиланнями
для суб’єктів малого і середнього підприємництва, в тому числі про
можливості:
1) долучитися до державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", зміни
та доповнення до неї.
Станом на 30 вересня 2021 року місцевим суб’єктам господарювання
видано 126 кредитів для розвитку вже наявного у них бізнесу;
2) взяти участь у конкурсному відборі бізнес-проєктів для отримання
фінансової підтримки через Регіональний фонд підтримки підприємництва в
Кіровоградській області (далі – фонд).
У звітному періоді Координаційною радою з питань розвитку
підприємництва розглянуто 3 інвестиційні проєкти (ТОВ "Оріджин Агро",
ФОП Плохова О.О. та ФОП Дейнекіна П.А.) на умовах співфінансування з
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фондом. Станом на 30 вересня 2021 року 2 проєкти профінансовані, 1 - не
підтримано;
3) участі в проєктах міжнародної технічної допомоги, програмах
міжнародних фінансових організацій.
Зазначена інформація також оприлюднюється на офіційній сторінці
департаменту з питань економічного розвитку міської ради в соціальній мережі
"Facebook".
________________________

