
ІНФОРМАЦІЯ 

про стан виконання основних завдань і заходів з реалізації Програми 

формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу міста 

Кропивницького на 2018-2020 роки у 2019 році 

 

Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного 

іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки (далі – Програма) затверджена 

рішенням міської ради від 29 березня 2018 року № 1560. 

Програма реалізується за наступними напрямками: 

розвиток міжнародного та міжрегіонального співробітництва; 

розвиток виставкової та зовнішньоекономічної діяльності; 

популяризація інвестиційного потенціалу міста; 

співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та донорами 

міжнародної технічної допомоги; 

інформаційно-презентаційна та рекламно-іміджева діяльність. 

 

На реалізацію завдань і заходів програми з міського бюджету на 2019 рік 

виділено кошти в сумі 442,0 тис. грн., використано - 438,4 тис.грн. 

 

На виконання заходів Програми здійснювались заходи щодо розширення 

міжнародного співробітництва міста, укладання міжрегіональних угод. Так, 

можливості розгортання співробітництва Кропивницького з іноземними 

партнерами презентовано та обговорено у ході візитів до міста: 

29 березня 2019 року – делегації Представництва Європейського Союзу в 

Україні у рамках інформаційної кампанії "Будуймо Європу в Україні", під час 

якого представникам вищих навчальних закладів міста, фахівцям у сфері 

освіти, громадським організаціям презентовано низку освітніх програм та 

можливостей, що впроваджуються ЄС в Україні; 

10 червня 2019 року – делегації Консульського відділу Посольства 

Республіки Польща в м. Києві, у рамках обговорено широке коло питань щодо 

розгортання взаємовигідного українсько-польського співробітництва в 

економічній, культурній, освітній та інших сферах, що становлять взаємний 

інтерес; 

27 вересня 2019 року – представників Міжнародного товариства болгар, 

які взяли участь в галузевій сесії "Внутрішній туризм: інвестиція в розвиток 

території" Муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST" на базі 

виставкового комплексу "AGROEXPO"; 

23 жовтня 2019 року – представників ізраїльської компанії "AuxBridge", 

під час якої обговорено можливість впровадження системи "PeopleCity", яка 

дозволяє жителям територіальної громади посилати повідомлення в органи 

міської влади за допомогою зручних онлайн-форм. 

З метою налагодження довгострокових взаємовигідних відносин з 

іноземними партнерами у рамках візиту у січні 2019 року представників 

Центральноукраїнського національного технічного університету (далі - ЦНТУ) 

до м. Пшеворськ (Республіка Польща) підписано угоду про співробітництво 

між ЦНТУ та Університетом соціальних та економічних наук, яка передбачає 

співпрацю навчальних закладів у сфері науково-технічного та культурного 



розвитку та інтеграції науки, взаємний обмін інформацією щодо загального і 

фахового навчання тощо. 

У звітному періоді Міська рада міста Кропивницького звернулась до  

11 дипломатичних представництв іноземних держав в Україні щодо надання 

підтримки у пошуку міст-побратимів. Крім того, місто Кропивницький 

зареєстровано на твінінг-порталі "Twinning.org", створеного Радою 

європейських муніципалітетів і регіонів, з метою налагодження дружніх 

партнерських зв'язків з містами іноземних країн. 

У рамках відзначення Дня Європи з початку 2019 року у навчальних 

закладах та закладах культури міста проведено низку пізнавально-

просвітницьких заходів для широкого загалу. Всі шкільні євроклуби 

активізували свою роботу та провели святкові засідання, учнівські конференції, 

засідання шкільних парламентів, присвячені відзначенню Дня Європи в 

Україні. 

18 травня 2019 року на площі Героїв Майдану відбулося урочисте 

відкриття фестивалю "Єврофест-2019" за участі учнів, студентів, лідерів 

громадської думки, представників релігійних громад та національних діаспор 

області. Фестиваль продовжився у Європейському містечку, де працювали 

локації зі здорового способу життя від Krorun clabu, openspace «Я маю право», 

арт-майстерні «Європейська красуня», «Створи народну забавку», «Арт-фейс», 

«Торцювання» та інші. 

З метою просування конкурентоспроможних товарів міста на ринки 

регіонів України та зарубіжжя здійснювались заходи щодо сприяння 

підприємствам в участі у виставково-ярмаркових заходах. 

Суб'єктам господарювання міста за профілем діяльності доводилась 

інформація щодо тематики та можливої участі в обласних, національних та 

міжнародних виставках. Зазначена інформація також розміщувалась на 

офіційному веб-сайті Міської ради міста Кропивницькому, офіційній сторінці 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської 

ради міста Кропивницького у соціальній мережі "Facebook". 

У звітному періоді провідні підприємства міста, зокрема АТ "Ельворті", 

ПрАТ "НВП "Радій", ПАТ "Гідросила", ПрАТ "Металит", взяли участь у ряді 

виставково-ярмаркових заходах міжнародного рівня як в Україні, так і за 

кордоном (США, Республіка Болгарія, Румунія, Німеччина, Угорщина, 

Республіка Польща, Турецька Республіка та ін.). 

З метою просування конкурентоспроможних товарів міста на ринки 

регіонів України та зарубіжжя забезпечено участь місцевих підприємств у 

Міжнародній агропромисловій виставці "АГРО-2018", що проходила з 04 по  

07 червня 2019 року у м. Київ, та Міжнародній агропромисловій виставці 

"AgroExpo-2019", яка відбулась 25-28 вересня 2019 року у м. Кропивницькому. 

Здійснювались заходи, спрямовані на популяризація міста в Україні та за 

кордоном. У звітному періоді Міською радою міста Кропивницького оновлено 

інвестиційний паспорт міста, розроблено каталог підприємств та інформаційно-

туристичний каталог міста, які розповсюджуються через закордонні та 

вітчизняні дипломатичні установи, міжнародні бізнес-організації, торгові 

палати, офіційні інтернет-ресурси. 

 



Для покращення бізнес-середовища та інвестиційної діяльності в місті 

забезпечено організацію і проведення 2-х галузевих сесій Муніципального 

інвестиційного форуму "TIME to INVEST", а саме: 

28 травня 2019 року – "Будівництво. Енергозбереження. Архітектура"; 

27 вересня 2019 року – "Внутрішній туризм: інвестиція в розвиток 

території". 

Участь у галузевих сесіях взяли близько 200 учасників, серед яких 

представники Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, Конфедерації будівельників України, 

Всеукраїнської спілки виробників будівельних матеріалів, проекту GIZ 

"Реформи в сфері енергоефективності в Україні", Міжнародної фінансової 

корпорації (IFC), Міжнародного товариства болгар, а також профільні фахівці 

туристичної індустрії зі Львова, Харкова, Чернігова, Житомира. 

Діє інвестиційний веб-сайт міста (http://www.kropinvest.gov.ua), який 

покликаний наочно демонструвати ключові переваги Кропивницького, 

розкривати та просувати його інвестиційні можливості, комерційні пропозиції 

підприємств, установ та організацій міста. 

З метою підтвердження рівня кредитоспроможності за Національною 

рейтинговою шкалою у 2019 році за результатами проведеного ТОВ "Кредит-

Рейтинг" аналізу кредитний рейтинг міста визначено на рівні uaBBB+, прогноз 

"стабільний". 

Здійснено ряд заходів щодо участі міста у проєктах (програмах) 

міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій. 

18 червня 2019 року в Міській раді міста Кропивницького презентовано 

проєкт "Спортивна мапа Кропивницького. Апгрейд", реалізований за рахунок 

гранту Програми "Активні громадяни" Британської ради в Україні. Сума гранту 

склала 12,1 тис. грн.  

За рахунок гранту проведено воркшоп та навчання із картування, 

виготовлено поліграфічно-інформаційну рекламну продукцію про мапу для 

розповсюдження серед містян. 

28 серпня 2019 року презентовано результати проєкту "Проведення заходів 

з діджиталізації пам'яток культурної спадщини в місті Кропивницькому", 

реалізованого за рахунок гранту Українського культурного фонду. Загальна 

вартість проєкту склала 472 тис. грн. 

В рамках проєкту на вулицях міста встановили 30 інформаційних таблиць 

з QR-кодами, створили двомовний аудіогід та електронний каталог 

оцифрованих архітектурних пам’яток. Опис будівель на таблицях поданий 

українською та англійською мовами, а також шрифтом Брайля. 

14 жовтня 2019 року в рамках проєкту "ЄврОбус", що реалізується 

Буковинською агенцією регіонального розвитку за підтримки проєкту "Імпакт - 

Підтримка імплементації ЗВТ в Україні, Молдові та Грузії" (GIZ), у  

м. Кропивницькому проведено ряд інформаційно-роз'яснювальних заходів про 

Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, можливості, які відкриває дана 

угода для молоді, бізнесу, громадянського суспільства, органів влади та всіх 

верств населення. 

11 грудня 2019 року в Економіко-технологічному інституті імені Роберта 

Ельворті пройшла презентація результатів проєкту "MeDiAPLUR", який 

втілювався на базі інституту протягом вересня-грудня 2019 року за підтримки 

http://www.kropinvest.gov.ua/


ГО "Фундація прав людини" спільно з БО "Благодійний Фонд "Ельворті" 

завдяки фінансовій підтримці Міністерства закордонних справ Німеччини.  

В рамках проєкту були проведені 5 тренінгів та 10 блог-кафе, під час яких 

громадські активісти, журналісти, студенти Кропивницького вчилися 

створювати блоги різних форматів, адвокатувати теми в інформаційному 

просторі та громадському секторі, а також опановували навички сторітелінгу, 

розбирали секрети сильного тексту, як зробити якісний контент, провести 

інтерв’ю та інші теми. 

Продовжується співпраця з Північною Екологічною Фінансовою 

Корпорацією щодо впровадження інвестиційного проєкту "Підвищення 

енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в  

м. Кропивницькому". Загальний обсяг інвестицій складе 15 млн грн.  

У 2019 році отримано І транш в сумі 3,5 млн грн, за рахунок яких виконані 

роботи по 18 об’єктах, на яких відновлено 18,61 км мереж, замінено                            

626 світлоточок на світлодіодні потужністю 20-55 Вт. 

Крім того, в поточному році по об'єкту "Капітальний ремонт  

КЗ "Навчально-виховне об'єднання – "ЗОШ І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними 

класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я", вул. Космонавта 

Попова, 11-а, м. Кропивницький (термомодернізація)" в електронній системі 

ПРОЗОРРО завершено процедуру торгів за вимогами НЕФКО. З переможцем 

торгів ТОВ "АВЄГА" (м. Харків) підписано Контрактну угоду від 25 листопада 

2019 року № KROP-2, яка погоджена НЕФКО.   

Налагоджено співпрацю з Агенцією з міжнародного розвитку США 

(USAID) щодо надання допомоги у проведенні паспортизації діючої системи 

теплопостачання Кропивницького з подальшою розробкою комплексної 

системи теплопостачання в рамках проєкту "Енергетична безпека". 

З представниками Європейського банку реконструкції та розвитку 

досягнуто домовленостей щодо розгляду питання залучення кредитних коштів 

для здійснення заходів з модернізації системи теплопостачання міста після 

розробки схеми теплопостачання. 

У звітному періоді вжито ряд заходів щодо розгортання співпраці з 

міжнародними донорськими та фінансовими організаціями з метою залучення 

додаткових фінансових ресурсів (ЄБРР, ЄІБ, USAID, Посольство Японії в 

Україні, Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні, 

PROSPECT, Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) 

тощо). 

Крім того, за підтримки Міської ради міста Кропивницького проведено 

інформаційні дні програми ЄС "Горизонт-2020" та програми Британської ради 

"Активні громадяни", а також тренінг з написання проєктних заявок для участі 

у Програмі з підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків 

"Енергодім", що реалізується Фондом енергоефективності у співпраці з 

Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), Німецьким товариством 

міжнародного співробітництва (GIZ) та Програмою розвитку ООН (ПРООН).  

Здійснювалась інформаційна підтримка установ та організацій міста 

шляхом доведення інформації про оголошені донорами проекти (програми) на 

отримання міжнародної технічної допомоги та фінансових ресурсів 

міжнародних фінансових організацій, розміщення зазначеної інформації на 

офіційних інтернет-ресурсах. 


