АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М. КРОПИВНИЦЬКОГО ЗА 2021 РІК
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
Найменування
2020 рік, 2021 рік 2022 рік, 2022 р. до
показників
факт
факт
прогноз 2021 р., %
Обсяг реалізованої промислової
продукції по обліковому колу,
17,1
20,3
20,7
102,0
млрд грн
Обсяг реалізованої продукції на
73,0
87,3
89,7
102,7
одну особу населення, тис. грн
Темп зростання роздрібного
товарообороту підприємств108,5
112,0*
109,5
х
юридичних осіб, %
Фонд оплати праці, млрд грн
7,3
9,8
9,9
101,0
Середньомісячна заробітна плата
9 968
12 534,0
13 286
106,0
одного штатного працівника, грн
Працевлаштування на нові
3 007
2 700*
3 060
113,3
робочі місця, осіб
Промисловість. Обсяг реалізованої промислової продукції підприємств
м. Кропивницького у 2021 році за статистичними даними склав:
усього 20,3 млрд грн, або на 17,1 % більше, ніж у 2020 році, та становить
43,5% у загальнообласному обсязі реалізованої промислової продукції
(в області - 46,7 млрд грн);
у розрахунку на одну особу у 2021 році по місту становив 87,3 тис. грн
(у 2020 році – 73,0 тис. грн) (в області - 50,4 тис. грн).
Забезпечено нарощення промислового потенціалу міста, запроваджено
випуск нових видів продукції та введено в дію нові потужності, зокрема:
мобільний завод з виробництва асфальтобетону за італійськими
технологіями (компанія "Ростдорстрой"). На заводі встановлена спеціальна
система фільтрації, яка дозволить знизити кількість викидів у повітря до
98,0 %;
виробничий комплекс з виробництва пінопласту (ТОВ "Пінопластцентр", вул. Мурманська, 6), І черга, створено 40 нових робочих місць;
АТ "Ельворті" проводить роботу з розширення потужностей з
виробництва сільгосптехніки;
ТДВ "Завод дозуючих автоматів" досягнуто домовленостей з
представниками заводу виробника BKRC "Endustryel Enerji" (Туреччина)
щодо спільного виробництва котельної продукції з розширенням лінійки
опалювального обладнання. Спільно з підприємствами Данії розпочато
масове виробництво мобільного енергозберігаючого накопичувального
обладнання. Освоєно випуск опалювальних систем для об’єктів
тваринництва;
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ПАТ НВП "Радій" проведено приймально-здавальні випробування для
програмно-технічного
комплексу
автоматичного
регулювання,
розвантаження і обмеження потужності реактора для енергоблоку № 2
ВП "Рівенська АЕС".
У 2021 році до топ 10 бюджетоутворюючих підприємств
міста Кропивницького увійшли: ТОВ "Кіровоградська обласна
енергопостачальна компанія", ПрАТ "Кіровоградобленерго", ПАТ "НВП
"РАДІЙ",
ТДВ
"М'ясокомбінат
"Ятрань",
АТ
"ГІДРОСИЛА",
АТ "ЕЛЬВОРТІ".
Здійснюються заходи щодо створення індустріального парку
"Ростагропром" (м.Кропивницький, вул. Аджамська, 27).
Прийняті рішення міської ради від 12 жовтня 2021 року:
№ 836 "Про надання ПП "Компанія Росток-Агро" дозволу на
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду по вул. Аджамській, 27;
№ 873 "Про погодження Концепції індустріального парку
"Ростагропром".
У 2021 році підприємствами міста вироблено будівельної продукції на
суму 956,5 млн грн, що становить 71,8% загального обсягу виробленої
будівельної продукції в області.
За цей період в місті прийнято в експлуатацію 28940 м2 загальної площі
житла (нове будівництво), що становить 51,9 % загального обсягу житла
прийнятого в експлуатацію в області.
У 2021 роц і зовнішньоторговельний оборот товарів міста склав
739,5 млн дол. США, у тому числі:
експорт – 517,5 млн дол. США (збільшився на 6,2% порівняно з
відповідним періодом 2020 року);
імпорт – 222,0 млн дол. США (збільшився на 32,4%).
Позитивне
сальдо
зовнішньої
торгівлі
товарами
склало
295,5 млн дол. США.
Частка Кропивницького у зовнішньоторговельному обороті області
склала 56,3%.
У товарній структурі експорту переважали:
продукти рослинного походження – 208,9 млн дол. США, або 40,4%
загального обсягу експорту товарів;
жири та олії – 133,7 млн дол. США, або 25,8%;
машини, обладнання та механізми – 79,8 млн дол. США, або 15,4 %.
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Основу товарної структури імпорту становили:
машини, обладнання та механізми – 61,3 млн дол. США, або 27,6%
загального обсягу імпорту товарів;
засоби наземного транспорту – 50,5 млн дол. США, або 22,7%;
жири та олії – 40,5 млн дол. США, або 18,3%.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі за 2021 рік зріс на 13,2% порівняно
із 2020 роком та склав 11,2 млрд грн (у 2020 році – 9,9 млрд грн). Частка
обсягу
роздрібної
товарообороту
міста
Кропивницького
в
загальнообласному обсязі склала 60,5 % (у 2020 році – 59,9 %).
У 2021 році проводилася 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%".
Станом на 01.01.2022 місцевим суб’єктам господарювання видано
157 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).
Координаційною радою з питань розвитку підприємництва у 2021 році
підтримано 3 проєкти на загальну вартість 1,4 млн грн, з яких 30,0 тис. грн
профінансовано з бюджету громади;
3) отримати відшкодування коштів на часткову компенсацію відсотків
за кредитами, які отримані в банківських установах на реалізацію
інвестиційних проєктів.
У 2021 році 1 суб’єкт господарювання отримав часткове відшкодування
відсоткових ставок за банківським кредитом на придбання виробничого
обладнання (33,5 тис. грн).
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 01.01.2022 становила 3,9 млн грн,
що на 18% менше порівняно з 01.01.2021.
Серед підприємств, які мають заборгованість перед працівниками
три активні підприємства, з яких: 2 - належить до державної форми
власності, 1 - до інших форм власності. Загальна кількість працівників, яким
заборговано заробітну плату – 204 особи. Сума заборгованості із заробітної
плати на одного працівника в економічно активних підприємствах складає
12,3 тис грн.
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За сприяння міської ради у 2021 році:
у повному обсязі погашено заборгованість із заробітної плати у
2 підприємствах на загальну суму 435,1 тис. грн;
зменшено заборгованість державного підприємства на 2581,5 тис. грн.,
або на 77%.
Ринок праці. За даними Кіровоградського міськрайонного центру
зайнятості станом на 01.01.2022 по м. Кропивницькому та Кропивницькому
району:
на обліку перебувало 7187 безробітних громадян (станом на 01.01.20217439 осіб);
статус безробітного мали 4197 осіб, у тому числі 2387 осіб - молодь
віком до 35 років (станом на 01.01.2021 - 2762 особи);
охоплено професійним навчанням та перенавчанням 344 особи, що
складає 8,2 % від громадян, що мали статус безробітних (станом на
01.01.2021 - 284 особи);
виплачено допомоги по безробіттю - 95,8 млн грн (станом на
01.01.2021- 101,8 млн грн);
працевлаштовано 1870 осіб, із числа безробітних (станом на
01.01.2021- 1957 осіб), в тому числі:
108 осіб з інвалідністю;
464 особи, що потребують соціального захисту (станом на
01.01.2021 - 354 особи);
налічується 604 актуальні вакансії (станом на 01.01.2021 - 367);
на нові робочі місця працевлаштовано - 2019 осіб.
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