ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання основних напрямків з реалізації
Програми розвитку малого і середнього підприємництва
м. Кіровограда на 2016-2020 роки
у 2019 році
«Програма розвитку малого і середнього підприємництва м. Кіровограда
на 2016-2020 роки» затверджена рішенням міської ради від 29 березня
2016 року № 148 (зі змінами).
Основними напрямками реалізації Програми є:
впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької
діяльності;
фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;
формування інфраструктури підтримки підприємництва;
ресурсне та інформаційне забезпечення.
На фінансування основних напрямків реалізації Програми у 2019 році
виділено 266,0 тис. грн, використано – 224,8 тис. грн.
Регуляторна діяльність Міською радою міста Кропивницького та
Виконавчим комітетом міської ради у 2019 році здійснювалася відповідно до
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня
2015 року № 1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 11 березня 2004 року № 308», інших нормативних актів, що
регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності.
Протягом 2019 року згідно з графіком проведено відстеження
результативності 4 регуляторних актів, з яких 2 – базові відстеження,
2 – періодичні відстеження.
Станом на 01 січня 2020 року значиться 25 діючих регуляторних актів,
у тому числі 18 рішень міської ради та 7 – Виконавчого комітету. Інформація
про регуляторні акти постійно оновлюється на офіційному сайті міської ради, у
розділі «Регуляторна політика».
Продовжує свою роботу Координаційна рада з питань розвитку
підприємництва, до складу якої входять представники громадських об’єднань
підприємницьких структур міста та області.
На засіданнях Координаційної ради обговорюються різноманітні питання
розвитку підприємництва, що дозволяє враховувати інтереси підприємців при
прийнятті управлінських рішень, а також попередньо погоджуються
інвестиційні проекти підприємців міста для їх подальшого направлення до
Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області.
У 2019 році проведено 5 засідань координаційної ради з питань розвитку
підприємництва. На засіданнях розглядалися питання щодо обговорення
проєктів рішень Міської ради:
«Про встановлення ставки туристичного збору на території міста
Кропивницького»;

«Про встановлення розмірів ставок єдиного податку у м. Кропивницькому
на 2020 рік»;
«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на 2020 рік»;
проведення галузевої сесії «Будівництво. Енергозбереження. Архітектура»
муніципального інвестиційного форуму «TIME to INVEST»;
розгляд бізнес-плану інвестиційного проєкту «Поліпшення харчування
студентської молоді та жителів мікрорайону за рахунок розширення
асортименту продукції (виробництво напівфабрикатів глибокої заморозки,
млинців, тощо) по соціальним цінам» ПП «Чеський Дворик»;
розгляд заявок ФОП Маруса Володимира Олександровича та
ТОВ «Березовський-Агро» для участі у конкурсному відборі на використання
коштів, на фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку суб’єктів
підприємницької діяльності м. Кропивницького на часткову компенсацію
відсотків за кредитами, які отримані в банківських установах на реалізацію
інвестиційних проєктів.
У 2019 році Міською радою міста Кропивницького підприємцям
надавалась безповоротна фінансова допомога на розвиток власної справи.
Так, ТОВ «ШВ «МріяЄ» отримало фінансову допомогу в сумі
30,0 тис. грн для впровадження інвестиційного бізнес-проєкту «Підвищення
продуктивності виробництва та збільшення робочих місць за рахунок
впровадження вишивального обладнання» на умовах співфінансування з
Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області.
Координаційною радою з питань розвитку підприємництва також був
погоджений та направлений на розгляд Наглядової ради розвитку
підприємництва
Кіровоградської
обласної
державної
адміністрації
інвестиційний проєкт ПП «Чеський дворик». Однак, даний проєкт залишився
без розгляду Наглядовою радою.
Крім того, відповідно до Порядку використання коштів на фінансовокредитну та інвестиційну підтримку суб’єктів підприємницької діяльності
м. Кропивницького на часткову компенсацію відсотків за кредитами, які
отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних проєктів, на
розгляд координаційної ради з питань розвитку підприємництва надійшло
2 заявки від ФОП Маруса Володимира Олександровича та ТОВ «БерезовськийАгро». Сума відшкодування відсотків склала 150,0 тис. грн.
Розуміючи, яке велике значення має підприємництво сьогодні, із року в рік
міська рада відзначає День підприємця в Україні. У 2019 році також проведені
урочистості, під час яких 16 суб'єктів господарювання нагороджено
подяками Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету,
11 підприємців – відзнаками Української спілки промисловців та підприємців,
5 підприємців – грамотами Спілки підприємств малого та середнього
підприємництва Кіровоградської області.
Для стимулювання розвитку підприємницької діяльності в місті успішно
функціонує Центр надання адміністративних послуг Міської ради міста

Кропивницького (далі – ЦНАП), який створює доступні та зручні умови для
якісного обслуговування відвідувачів та прозорість процедур надання послуг.
У роботі ЦНАПу задіяно 15 виконавчих органів Міської ради міста
Кропивницького, 18 місцевих і регіональних органів державної влади. Суб’єкти
звернення мають можливість отримати 156 адміністративних послуг. Зазначені
послуги регламентуються стандартами, які розроблено відповідно до чинного
законодавства та затверджуються рішенням Виконавчого комітету Міської ради
міста Кропивницького.
За 2019 рік до ЦНАПу звернулося 96,0 тис. громадян та було прийнято
55,5 тис. письмових заяв з питань отримання адміністративних послуг, у тому
числі з питань видачі документів дозвільного характеру.
Відділ державної реєстрації юридичних та фізичних-осіб підприємців
ЦНАПу здійснює електронну реєстрацію фізичних осіб-підприємців в Он-лайн
Будинку Юстиції. Даний сайт забезпечує отримання послуг он-лайн та працює
в пілотному режимі.
На офіційному сайті ЦНАПу (http://dozvil.kr-rada.gov.ua) функціонує
зворотній зв`язок, де можна надати пропозиції чи скарги щодо порядку надання
адміністративних послуг. На сайті є можливість завантажити бланки заяв для
отримання адміністративних послуг та ознайомитись з їх інформаційними та
технологічними картками.
ЦНАП міста Кропивницького оснащено інформаційними стендами,
забезпечений буклетами з інформацією про його діяльність.
Підприємці міста постійно залучаються до виставково-ярмаркових заходів.
У 2019 році місцеві товаровиробники взяли участь у виставці до Дня міста
та Міжнародній агропромисловій виставці «AgroExpo-2019».
До ярмарок залучаються суб’єкти господарювання, які здійснюють продаж
сільськогосподарської продукції та товарів місцевих і вітчизняних виробників.
Ярмарки та святкова торгівля проводиться відповідно до графіка проведення
ярмаркових заходів. У 2019 році проведено 16 ярмарок і 8 заходів святкової
торгівлі.
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