
ІНФОРМАЦІЯ  

про стан виконання основних завдань і заходів з реалізації Програми формування позитивного 

міжнародного та інвестиційного іміджу міста Кропивницького на 2018-2020 роки 

у 2018 році 
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1. Програма 

формування 

позитивного 

міжнародного та 

інвестиційного 

іміджу міста 

Кропивницького 

на 2018-2020 роки 

Рішення Міської 

ради міста 

Кропивницького 

від 29 березня  

2018 року № 1560 

"Про затвердження 

Програми 

формування 

позитивного 

міжнародного та 

інвестиційного 

іміджу міста 

Кропивницького  

на 2018-2020 роки" 

1397,0 - 572,0 825,0 У 2018 році у рамках реалізації завдань Програми вжито ряд 

заходів, спрямованих на підвищення міжнародного іміджу 

міста у різних сферах діяльності, нарощування експортного 

потенціалу, створення сприятливих умов для залучення 

іноземних інвестицій в економіку міста, коштів міжнародних 

фінансових організацій. 

Так, у звітному періоді зовнішньоекономічний та 

інвестиційний потенціал міста, можливості розгортання 

співробітництва Кропивницького з іноземними партнерами 

презентовано та обговорено у ході візитів до міста: 

делегації Посольства Японiї в Україні на чолі з другим 

секретарем Ясухiро Iкута, під час якого обговорено питання 

активізації економічної складової українсько-японських 

відносин та сприяння у проведенні спільних культурно-

мистецьких заходів; 

керівництва українського представництва 

південнокорейської ІТ-компанії Safeus Drone, за результатами 

візиту досягнуто домовленостей про створення представництва 

по виробництву і дослідженню дронів в м. Кропивницькому; 

делегації з міста Шаосін Китайської Народної Республіки, 

під час якого розглянуто наміри щодо встановлення 

побратимських стосунків між містами; 
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делегації Посольства Аргентинської Республіки в Україні на 

чолі з керівником торгово-економічного відділу Аріелем 

Максом Санчесом Ромеро, у рамках якої обговорено питання 

розвитку торговельно-економічних відносин між країнами на 

регіональному рівні; 

представників Програми уряду Федеративної Республіки 

Німеччини "Пілотний проект дуальної вищої освіти в Україні", 

під час якого вони надали ряд методик, рекомендацій та 

практичних порад керівництву Економіко-технологічного 

інституту імені Роберта Ельворті для успішного втілення 

вищезазначеного проекту; 

співвласника китайсько-французької компанії YUETEX 

пана Жан-Івон Лу, за результатами якого досягнуто 

домовленостей про підготовку проекту Меморандуму про 

співробітництво між вищезазначеною компанією та 

університетом, зокрема організацію стажувань та проходження 

практики студентами старших курсів на профільних 

підприємствах компанії у Франції; 

делегації з Китаю, під час якої обговорено напрямки 

подальшої співпраці з ПрАТ "Гідросила ГРУП" щодо 

виробництва та постачання аксіально-поршневих і шестеренних 

машин; 

Консула Республіки Польща у Києві пана Яцека 

Гоцловского, у рамках якого обговорено питання щодо 

подальшої співпраці в галузі культури. 

Здійснювався комплекс заходів щодо налагодження 

довгострокових взаємовигідних відносин з іноземними 

партнерами, укладання міжрегіональних угод. 

Під час візиту керівництва Міської ради міста 

Кропивницького у складі офіційної делегації Кіровоградської 

області до Республіки Корея підписано меморандум між 

Міською радою міста Кропивницького та урядом південно-

корейського міста Ханам про співпрацю у рамках проекту 

"Розумне місто".  
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Крім того, у рамках візиту представників 

Центральноукраїнського національного технічного 

університету до м. Познань (Республіка Польща) укладено дві 

угоди про співпрацю з Вищою Школою Безпеки і Вищою 

Школою Банковою, досягнуто домовленостей про проходження 

студентами університету практики на автотранспортному 

підприємстві в м. Познань. 

У рамках візиту керівництва Льотної академії 

Національного авіаційного університету (далі - ЛА НАУ) до 

університету Ю Джи Су (м. Сеул, Республіка Корея) досягнуто 

домовленостей щодо:  

реалізації спільних інвестиційних проектів, зокрема з 

розробки автономних транспортних засобів; 

співробітництва в напрямку виробництва дронів на базі 

технопарку "Flight city 4.0" ЛА НАУ; 

обміну викладачами, аспірантами, студентами, 

відпрацювання механізмів видачі подвійних дипломів. 

Розгортається співробітництво міста з інституціями 

Європейського Союзу, розташованими в Україні.  

Так, під час офіційного візиту делегації Представництва 

Європейського Союзу в Україні 08-10 жовтня 2018 року 

забезпечено проведення низки інформаційних заходів для 

представників неурядових організацій, бізнесу, освітян, молоді, 

активістів міста, під час яких, зокрема, презентовано відкриті 

конкурси на гранти та проекти ЄС. 

У рамках відзначення Дня Європи здійснено організаційні 

заходи та забезпечено проведення 19 травня 2018 року у парку 

культури та відпочинку "Ковалівський" фестивалю "Єврофест-

2018", у рамках якого працювали творчі майстерні, 

інформаційні та ігрові палатки, де можна було отримати 

інформацію про можливості навчання та волонтерства в Європі, 

взяти участь у цікавих іграх, вікторинах, конкурсах.  

Під час презентацій євроклубів та національних товариств 

були обговорені особливості історії та культури країн 
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Європейського Союзу, європейські цінності, глобальні цілі 

десятиліття. 

Здійснено організаційні заходи щодо підвищення 

професійної компетенції співробітників Міської ради міста 

Кропивницького, які у звітному періоді: 

пройшли навчання за темами "Актуальні питання 

подальшого розвитку відносин між Україною та ЄС", 

"Написання проектів і програм, що реалізуються за кошти 

міжнародної технічної допомоги", "Впровадження 

партиципаторного бюджетування (бюджету участі) в місті", 

"Управління проектним циклом"; 

взяли участь у Міжнародному форумі "Forum 4510", бізнес-

форумі "OLEROM FORUM ONE", форумі "KYIV SMART CITY 

FORUM 2018", 10-у Національному експертному форумі. 

Здійснювались заходи щодо сприяння підприємствам в 

участі у виставково-ярмаркових заходах. 

Так, забезпечено участь місцевих підприємств у  

30-й ювілейній міжнародній агропромисловій виставці "Агро-

2018" та Міжнародній агропромисловій виставці "AgroExpo-

2018". 

З метою просування конкурентоспроможних товарів міста 

на ринки регіонів України та зарубіжжя підприємствам 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. 

У звітному періоді провідні підприємства міста, такі як  

ПАТ "Ельворті", ПАТ "Гідросила", ПрАТ "НВП "Радій",  

ТДВ "Завод дозуючих автоматів", взяли участь у ряді 

виставково-ярмаркових заходів як в Україні, так і за кордоном, 

а саме в Угорщині, Республіці Польща, Словацькій Республіці, 

Великій Британії, Румунії, Китайській Народній Республіці, 

США, Марокко, Республіці Молдова та ін. 

Забезпечено організацію та проведення 2-х галузевих сесій 
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Муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST",  

а саме: 

30 травня 2018 року – "Експорт як шлях до інвестицій"; 

28 вересня 2018 року – "Ресторанний та готельний бізнес: 

індустрія гостинності". 

Участь у галузевих сесіях взяли близько 300 учасників, 

серед яких представники Представництва Європейського 

Союзу в Україні, Офісу із залучення та підтримки інвестицій 

"UkraineInvest", Європейської Бізнес Асоціації, Українського 

національного комітету Міжнародної торгової палати "ICC 

Ukraine", тренери-консультанти з експорту на європейські та 

міжнародні ринки. 

Здійснено ряд заходів щодо участі міста у проектах 

(програмах) міжнародної технічної допомоги та міжнародних 

фінансових організацій. 

У звітному періоді завершено реалізацію проекту 

USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному 

управлінні та послугах" (TAPAS), що впроваджувався Фондом 

Євразія.  

У рамках проекту створено перший в Україні онлайн-

інструмент для громадського моніторингу озеленення міста 

"Зелений Кропивницький" (http://texty.org.ua/d/2018/trees/), де 

громадяни можуть з’ясувати, як виконуються роботи з 

озеленення міста без потреби надсилати запити у міську раду, а 

також побачити, які роботи вже виконано, а які ще плануються. 

Міжнародна технічна допомога надавалась у вигляді 

надання послуг та експертної підтримки. 

У рамках спільного українсько-німецького проекту 

"Інтегрований розвиток міст в Україні", що впроваджується 

Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), 

25-26 жовтня 2018 року на базі Кіровоградської регіональної 

торгово-промислової палати проведено 6-у Всеукраїнську 

Академію інтегрованого розвитку міст на тему "Стала міська 

мобільність як складова частина інтегрованого планування 
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розвитку міста". Захід зібрав 120 учасників із 30 українських 

міст спільно з експертами з Німеччини та Швейцарії. 

За результатами проведення Академії міським головою 

підписано розпорядження від 15 листопада 2018 року № 136 

"Про затвердження складу робочої групи з інтегрованого 

розвитку міста Кропивницького", до складу якої включені 

представники профільних виконавчих органів міської ради, 

депутатського корпусу, а також громадськість. 

Продовжується співпраця з Північною Екологічною 

Фінансовою Корпорацією (далі – НЕФКО) щодо впровадження 

інвестиційного проекту "Підвищення енергоефективності у 

навчальних закладах і системі вуличного освітлення в  

м. Кропивницькому". Загальний обсяг інвестицій складе 

близько 12 млн. грн. В кінці 2018 року отримано І транш в сумі  

3,5 млн. грн. 

Розпочата комунікація з Європейським банком 

реконструкції та розвитку. На даний час підписано угоду про 

підготовку кредитного фінансування проекту "Модернізація 

громадського транспорту". 

Здійснено організаційні заходи та забезпечено проведення в 

місті 02 жовтня 2018 року Інформаційного дня із написання 

заявок на програму "Креативна Європа", учасниками якого 

були представники громадських організацій, бюджетних 

установ та закладів міста, громадськість.  

У рамках заходу презентовано пріоритети програми та 

наступні актуальні конкурси, роз'яснено правила написання та 

умови подання заявок для участі у них. 

Крім того, 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. 

У звітному періоді вжито заходи щодо оновлення 
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кредитного рейтингу міста. Так, за результатами проведеного 

ТОВ "Кредит-Рейтинг" аналізу кредитний рейтинг визначено на 

рівні uaBBB+, прогноз "стабільний". 

Здійснювалася презентаційна діяльність. Так, розроблено 

інвестиційний паспорт міста, який містить вичерпну для 

потенційного інвестора інформацію про конкурентні переваги, 

експортні та інвестиційні можливості міста. 

У звітному періоді вищезазначений паспорт розповсюджено 

під час візитів до міста офіційних делегацій іноземних країн, 

делегацій від міста до регіонів іноземних країн, проведення 

галузевих сесій Муніципального інвестиційного форуму "TIME 

to INVEST", 6-ї Всеукраїнської академії інтегрованого розвитку 

міст, Форуму "Освіта, бізнес, влада – стратегічне партнерство", 

направлено дипломатичним установам іноземних держав, 

акредитованих в Україні, бізнес-асоціаціям, а також розміщено 

на офіційних інтернет-ресурсах. 

Міською радою міста Кропивницького розпочато роботу 

над створенням та наповненням інвестиційного веб-сайту міста, 

який покликаний наочно демонструвати ключові переваги 

Кропивницького, розкривати та просувати його інвестиційні 

можливості, комерційні пропозиції підприємств, установ та 

організацій міста. 

Робота щодо реалізації завдань і заходів Програми 

продовжується. 

__________________________________________ 


