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Реальний сектор економіки 

Економіка Кропивницького інтегрована в економіку області та України, а 
також на зовнішні ринки (забезпечується понад 50% експорту області).  

В умовах воєнного стану і бойових дій, окупації окремих регіонів немає 

жодної галузі в Україні і місті Кропивницькому, яка б прямо або 
опосередковано не зазнала втрат від російської агресії. 

В таких умовах основні зусилля міської ради зосередженні на 

координації роботи і взаємодії з керівництвом підприємств: 
 по відновленню та забезпеченню виробничої діяльності підприємств, у 

т.ч. в умовах блекауту; 

 по забезпеченню продовольчої безпеки в регіоні; 
 по виконанню мобілізаційних завдань; 

по бронюванню працівників, без яких неможлива діяльність 

підприємств; 

інших актуальних завдань. 
 

Запроваджено щотижневий моніторинг стану роботи всіх підприємств 

промисловості. 

Всі питання вирішуються в тісній координації роботи із обласною 

військовою адміністрацією, органами Державної податкової служби,   

Держпродслужби, КМРЦЗ. 
 

Основним стримуючим фактором розвитку економіки у 2022 році 

стала збройна агресія рф в Україні, що призвело до:  

порушення логістики;  

втрати постачальників сировини і комплектуючих та споживачів із 

окупованих регіонів України;  
міграції кадрів, їх мобілізації; 

обмежень і перебоїв в постачанні електроенергії; 

припинення фінансування капітальних видатків за кошти ДБУ. 
 

Станом на кінець 2022 року у м. Кропивницькому працюють понад 85,0% 

промислових підприємств (118 од.), серед яких: 
всі підприємства легкої промисловості; 

95,5% – підприємств харчової промисловості; 

95,2% – підприємств машинобудування та з ремонту і технічного 

обслуговування машин, техніки та обладнання; 
87,5% – підприємств хімічної та фармацевтичної промисловості. 
 

Окремі підприємства через сезонний характер виробництва, обмежень в 
поставках електроенергії працювали неповний робочий тиждень (день)(з 

виконанням конкретних замовлень і завдань), або перебували в простої.    
 

Підприємства промисловості надають допомогу ЗСУ, силам територіальної 

оборони, благодійну допомогу регіонам, які постраждали від збройної агресії, 

тощо. 
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Зовнішньоекономічна діяльність 
 

Продукція підприємств постачається споживачам міста, області і України 
та на експорт. Експорт товарів за січень-жовтень 2022 року склав                          

360,9 млн дол.США (89,5% до січня-жовтня 2021 року (399 млн дол.США). 

Серед основних причин зменшення обсягу експорту є порушення 

логістики в доступі до ринків збуту чи сировини, особливо у лютому-серпні 

2022: обсяг експорту товарів і продукції:  

січень – 62,1 млн.дол США, лютий – 44,0 млн.дол.США, березень -                          
11 млн.дол. США. 

Найбільше скоротився експорт мінеральних продуктів (на 93,7%), 

виробів з каменю, гіпсу, цементу (на 72,0%), продуктів рослинного походження 

(на 26,4%), продукції машинобудування (на 39,1%), готових харчових 
продуктів (на 23,2%).  

Основу експорту становлять такі групи товарів: продукти рослинного 

походження (34,2%), жири та олії (43,6%), продукція машинобудування 
(12,0%), готові харчові продукти (7,4%). 

З серпня 2022 року має місце пожвавлення зовнішньоекономічної 

діяльності: 

березень-липень – в середньому 24 млн.дол.США;  

вересень – 50,2 млн.дол.США, 
 

Збільшено обсяг експорту таких основних груп товарів порівняно з 

січнем-жовтнем 2021 року: 

насіння і плоди олійних культур – у 4,9 раза більше,  

жири та олії – на 62,9%,  
продукція хімічної промисловості – на 39,9%; 

кондитерські вироби – на 21,0%. 
 

Проблеми роботи промислових підприємств: 

Продовження збройної агресії рф та воєнного стану в Україні, що призвело 

до:  
порушення логістики; зменшення попиту на продукцію від партнерів із 

південних та східних регіонів України; 

перебоїв у постачанні електроенергії. 
 

Підприємництво 

Значна частина суб’єктів підприємництва доклали зусиль і перелаштували 

свою роботу в складних умовах воєнного стану, застосували нові підходи в 
організації своєї діяльності тощо. 

Підтвердженням тому є те, що загальна їх кількість не зменшилась 

порівняно із довоєнним періодом (за даними ДПС). 

Загальна кількість СГ, які знаходяться на обліку в органах ДПС  станом на 
01 грудня 2022 року: 

ЮО – 14 139 од. (на 01.01.2022 – 14 037 од.),  

ФО – 14 234 од. (на 01.01.2022 – 14 033 од.). 
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Частина суб’єктів підприємництва скористались механізмами 

державної фінансової підтримки: 

по програмі Є-робота: прийнято позитивні рішення по 31 заявці на 
загальну суму понад 10 млн грн, з них грантові кошти – в сумі понад                     

6 млн грн, із використанням яких створено нові виробництва товарів і послуг в 

самих різних галузях економіки (швейне виробництво, виробництво 

кондитерських виробів, меблів, промислових пральних машин, ресторанне 
господарство, зоомагазин, фотостудія, косметологічний кабінет, 

стоматкабінет, дитячий розважальний центр тощо), передбачається 

створення більше 50 робочих місць; 
 

пільгами по сплаті податків, зокрема на сплату 2% від доходу, перейшли 

386 юридичних осіб, 1981 ФОП з міста Кропивницького. 

Платників І групи єдиного податку (10%) – 1885, ІІ групи (15%) – 3091; 
 

по програмі Доступні кредити "5-7-9%" суб’єкти підприємництва 

оформили 332 кредити за пільговими ставками; 
 

116 роботодавців скористались механізмом отримання компенсації 

витрат на оплату праці за працевлаштування 303 внутрішньо переміщених 
осіб. Виплачено компенсації за працевлаштування ВПО на суму більше                    

3,7 млн грн.  
 

За рахунок коштів обласного і міського бюджету надано фінансову 

підтримку 2 ФОПам з м.Кропивницького на загальну суму 299,74 тис.грн. 
 

Торгівля 
 

На ситуацію на споживчого ринку мали вплив такі ж фактори, як і в 

реальному секторі економіки. 

У січні-лютому 2022 року – діяли суттєві обмеження в роботі підприємств 

через епідемію коронавірусу.  
З введенням воєнного стану у лютому-травні 2022 року – діяльність 

підприємств була значно обмежена введенням комендантської години та 

заборони на реалізацію алкогольних напоїв. 
На даний час працюють практично всі магазини із продажу продовольчих і 

непродовольчих товарів, заклади ресторанного господарства, побутового 

обслуговування населення, всі ринки і заклади готельного господарства, а 

також аптеки. 
За таких умов суб'єкти господарювання цієї галузі також вносять певний 

внесок в наповнення міського бюджету.  

Обсяг надходжень туристичного збору - склав понад 1,2 млн грн, що в 

майже у 2 рази більше, ніж у 2021 році. 

Обсяг надходжень до цільового фонду (за розміщення об’єктів сезонної 

торгівлі, відкритих літніх майданчиків, тимчасових споруд) склав майже                     

2,3 млн грн, що в 3,8 раза більше.  

Більше 30 млн грн надійшло до міського бюджету від платників сфери 

роздрібної торгівлі продовольчими товарами та ресторанного господарства.  
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У 108 підприємствах, які працюють із використанням альтернативних 

джерел живлення, облаштовано зони для зарядки мобільних пристроїв, є 

можливість випити гарячий чай, каву тощо в умовах блекауту. 
 

Зайнятість населення 

Ситуація на ринку праці у 2022 році також відрізняється від 2021року:  

менше вакансій, через що зросло навантаження на 1 вільне робоче місце; 

дещо менше зареєстровано безробітних у 2022 році.   

У Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості (далі – КМРЦЗ): 

на обліку знаходиться на 01 січня 2023 року 712 осіб, що мають статус 

безробітних (всього протягом 2022 року було зареєстровано 4180 безробітних 

громадян)(на 01 січня 2022 року – 1244 особи та зареєстровано протягом  

2021 року – 4197 осіб); 
соціальну допомогу по безробіттю отримує 573 особи (від 1,0 тис.грн. до 

9,75 тис.грн.); 

зареєстровано 238 актуальних вакансій (на 01 січня 2022 року –           604 
вакансії). 

 

З 24.02.2022 року в КМРЦЗ:  

 стали на облік 1083 внутрішньо переміщених громадян; 

 надано статус безробітного 713 особам з категорії ВПО, з яких 

працевлаштовано за направленням центру зайнятості 309 осіб, найбільше в 

охороні здоров’я (94 ВПО), в торгівлі (50 ВПО), в освіті (29 ВПО), в ЖКГ                       
(28 ВПО), в промисловості (31 ВПО); 

 прийнято заяви від 116 роботодавців щодо компенсації витрат на 

оплату праці за працевлаштування 303 внутрішньо переміщених осіб. 
Виплачено компенсації за працевлаштування ВПО на суму 3,7 млн. грн.  
 

Релокація 
 

Опрацьовано більше 80 заявок СГ, які мають наміри перемістити свої 

підприємства в область. 
Сформовано базу даних вільних приміщень для релокованих підприємств, 

яку надано ОВА, зацікавленим СГ. 
 

За оперативними даними підтверджено релокацію                                                       

в межах 53 СГ (у т.ч. – 7 освіта) з 7 регіонів України  (м. Харкова, Донецької, 
Запорізької, Луганської  областей, м. Києва, Миколаєва) та створено704 нові 

робочі місця. 

Забезпечується координація роботи і співпраця із релокованими СГ з 

різних питань: отримання дозвільно-погоджувальних документів, забезпечення 
кадрами, налагодження співпраці з місцевим бізнесом тощо. 

_____________ 


