ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання основних завдань і заходів з реалізації Програми
формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу міста
Кропивницького на 2021-2023 роки
у січні-березні 2021 року
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.
З метою забезпечення виконання основних завдань і заходів Програми
здійснювались заходи щодо налагодження довгострокових взаємовигідних
відносин з іноземними партнерами, укладання міжрегіональних угод.
У звітному періоді забезпечено організацію та проведення онлайн
зустрічей керівництва міської ради, а саме:
05 січня 2021 року – з Надзвичайним і Повноважним Послом США в
Україні Крістіною Квін;
05 лютого 2021 року – з Надзвичайним і Повноважним Послом України в
Ізраїлі Євгеном Корнійчуком;
08 лютого 2021 року – з Надзвичайним та Повноважним Послом України в
Турецькій Республіці Андрієм Сибігою.
Під час проведених зустрічей презентовано потенціал Кропивницької
міської територіальної громади, обговорено низку питань щодо подальшого
розвитку двосторонньої співпраці та досягнуто домовленостей щодо
опрацювання питання:
встановлення побратимських відносин;
обміну діловими місіями сторін;
реалізації спільних інфраструктурних проєктів;
участі офіційної делегації та представників ділових кіл у Міжнародній
агропромисловій виставці "AGROEXPO-2021";
обміну досвідом та кращими практиками щодо впровадження дуальної
освіти, організації спільних проєктів у цьому напрямку;
налагодження співпраці між вищими навчальними закладами, в тому числі
в частині організації студентських обмінів та проведенні спільних наукових
конференцій;
організації спільних культурно-мистецьких заходів.
Крім того, відповідним дипломатичним установам направлено інформацію
про інвестиційний потенціал міста, а також пріоритетні інвестиційні
пропозиції, в реалізації яких зацікавлена громада міста, з метою подальшої
передачі зацікавленим підприємствам, установам та організаціям.
З 30 березня по 01 квітня 2021 року керівництво Льотної академії
Національного авіаційного університету (далі – ЛА НАУ) перебували з візитом
у Республіці Таджикистан у складі делегації освітян і науковців на чолі з
Міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом.
Під час візиту між ЛА НАУ та вищими навчальними закладами
Таджикистану було укладено дві угоди про співпрацю у вирішенні завдань
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науково-технічного співробітництва, забезпечення якості освіти, підвищення
ефективності навчальної та науково – дослідної роботи у вищих навчальних
закладах.
За програмами "Федерації обмінів Франція-Україна" 9 студентів
Центральноукраїнського національного технічного університету (далі – ЦНТУ)
пройшли підсумкову співбесіду для участі у стажуваннях 2021 року,
орієнтованих на вдосконалення рівня французької мови, професійне
стажування на підприємстві/у фермерському господарстві.
З нагоди відзначення Дня Європи в Україні з метою інформування
громадськості про Європейський Союз, формування позитивної громадської
думки щодо євро-інтеграційного курсу України розпорядженням міського
голови від 23 березня 2021 року № 48 затверджено склад організаційного
комітету з відзначення Дня Європи в місті, а також заходи, пов'язані з
проведенням урочистостей.
Здійснено організаційні заходи щодо підвищення професійної компетенції
співробітників департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та
інвестицій міської ради, які у звітному періоді взяли участь у низці
інформаційно-роз'яснювальних заходів з питань розвитку міжнародного
співробітництва, виставкової та зовнішньоекономічної діяльності, посилення
інвестиційної спроможності міста, проєктного менеджменту тощо.
Крім того, власники і спеціалісти підприємств малого та середнього
бізнесу взяли участь у ряді інформаційно-роз'яснювальних заходів щодо змін у
законодавстві, правил ведення бізнесу, розширення каналів збуту, виходу на
зовнішні ринки, маркетинг, діджиталізації бізнесу тощо, які на постійній основі
проводяться Кіровоградською регіональною торгово-промисловою палатою, в
тому числі онлайн.
З метою сприяння у пошуку внутрішніх та/або зовнішніх інвесторів для
реалізації вагомих інвестиційних проєктів міста налагоджено співпрацю з
Асоціацією публічно-приватного партнерства "C.R.E.A.M Europe PPP Alliance"
в Україні.
15 лютого 2021 року забезпечено проведення зустрічі міського голови
Андрія Райковича з координатором Асоціації "C.R.E.A.M. Bulgaria PPP
Alliance" Валерієм Дімітровим.
Під час зустрічі підписано Меморандум про співпрацю щодо залучення
інвестицій з країн та установ Європейського Союзу на реалізацію пріоритетних
інвестиційних та інфраструктурних проєктів міста, в тому числі на будівництво
критого аквапарку. Підписання меморандуму є передумовою для
започаткування взаємовигідних відносин між сторонами і не передбачає
створення юридичних зобов'язань чи зобов'язань фінансового характеру.
На даний час департаментом з питань економічного розвитку спільно з
виконавчими органами міської ради продовжується робота щодо визначення
можливого місця будівництва аквапарку з урахуванням наявної інженерної
інфраструктури відповідно до вимог потенційного інвестора, який, за
інформацією вищезазначеної асоціації, виявив зацікавленість у реалізації такого
проєкту на території міста Кропивницького.
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21 січня 2021 року ТДВ "Завод дозуючих автоматів" відвідали
представники заводу виробника BKRC "Endüstriyel Enerji" з Республіки
Туреччина. За результатами зустрічі досягнуто домовленостей щодо спільного
виробництва котельної продукції з розширенням лінійки опалювального
обладнання.
Вжито заходи щодо виконання завдань Програми в частині розгортання
співпраці з міжнародними донорськими та фінансовими організаціями з метою
залучення додаткових фінансових ресурсів на соціально-економічний розвиток
міста.
Здійснено координацію та моніторинг впровадження інвестиційного
проєкту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі
вуличного освітлення в м. Кропивницькому" спільно з Північною Екологічною
Фінансовою Корпорацією (НЕФКО). Загальний обсяг інвестицій складе
15,0 млн грн.
За рахунок І траншу кредитних коштів НЕФКО в сумі 3,5 млн грн виконані
роботи по 18 об'єктах, на яких відновлено 18,61 км мереж, замінено
626 світлоточок на світлодіодні потужністю 20-55 Вт.
В межах проєкту за кошти ІІ і ІІІ траншів в сумі 10,0 млн грн здійснено
такі основні заходи з термомодернізації КЗ "Навчально-виховне об'єднання –
"ЗОШ І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької
творчості "Сузір'я": утеплено фасади, цоколь, замінено вікна та склоблоки,
двері, виконано внутрішнє опорядження приміщень, замінено світильники з
лампами розжарювання на світлодіодні, встановлено зовнішнє освітлення
(прожектори на покрівлі будинку), підключено нову систему радіаторного
опалення, прочищено вентиляційні канали, встановлено сигналізацію
загазованості, виконано вимощення навколо будівлі, облаштовано ганки,
влаштовано металевий пандус для маломобільних груп населення, проведено
благоустрій території. На ці заходи з бюджету міста залучено у 2020 році –
8,4 млн грн, у 2021 році – 3,5 млн грн.
У звітному періоді міською радою подано заявку НЕФКО для отримання
ІІІ траншу в сумі 1,5 млн грн.
Результатами від реалізації проєкту є покращення клімату в приміщеннях
навчально-виховного комплексу, створення комфортних умов роботи для
вчителів, покращення матеріально-технічних, санітарних, естетичних умов для
перебування учнів та іншого персоналу в навчальному комплексі, зниження
викидів СО2, зниження споживання енергоносіїв, що сприятиме зменшенню
видатків з міського бюджету.
Продовжується співпраця з Агентством США з міжнародного розвитку
(USAID) щодо надання в рамках проєкту "Енергетична безпека" методологічної
та грантової допомоги у проведенні паспортизації діючої системи
теплопостачання Кропивницького з подальшою розробкою комплексної схеми
теплопостачання на основі оптимального поєднання централізованих та
автономних систем теплопостачання.
Підписано меморандуми про співпрацю та договори про конфіденційність
між компанією Tetra Tech ES, Inc. (Tetra Tech), яка є виконавцем
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вищезазначеного проєкту, з міською радою і КП "Теплоенергетик", що є
передумовою для започаткування технічної допомоги.
Для його реалізації сторонами проведено:
21 січня 2021 року – робочу зустріч з обговорення практичних кроків
реалізації вищезазначеного меморандуму;
26 січня 2021 року – робочу зустріч з обговорення існуючого стану
теплопостачання міста Кропивницького;
18-19 лютого 2021 року – навчання основним вимогам нової методики
розробки схем теплопостачання;
16 березня 2021 року – навчальний тренінг з використання
багатофакторної моделі оцінки інвестиційних проєктів підприємства.
З метою включення Кропивницької міської ради до переліку реципієнтів
проєкту міжнародної технічної допомоги "Проєкт енергетичної безпеки" в
реєстраційну картку направлено лист на Секретаріат Кабінету Міністрів
України (від 03 березня 2021 року № 1020/21-05-13).
На даний час експертами проєкту спільно з фахівцями міської ради
розроблено технічне завдання на розробку схеми теплопостачання
м. Кропивницький, оголошено тендер на закупівлю послуг з розробки схеми
теплопостачання міста.
За результатами конкурсного відбору Кропивницький став одним із 5 містучасників
першої
хвилі
Програми
покращення
Індексу
конкурентоспроможності міст (далі – ПІКМ), що виконується визначеним
підрядником ГО "Електронна Республіка" за підтримки Програми USAID
"Конкуренто-спроможна економіка України".
Цілями ПІКМ є надання експертної допомоги в розробці докладних
рекомендацій (у вигляді програми та дорожньої карти / плану заходів) щодо
покращення бізнес-клімату міста (об’єднаної територіальної громади) за
компонентами, які є складовими Індексу конкурентоспроможності міст (ІКМ),
базуючись на висновках і оцінках аналітичного звіту за результатами ІКМ,
а також з використанням кращих практик, що наводяться у дослідженні.
У звітному періоді проведено 3 установчі онлайн-зустрічі, 18 та 24 березня
2021 року, під час яких фахівцями ГО "Електронна Республіка":
проведено знайомство між учасниками ПІКМ, презентовано первинний
робочий план спільної діяльності, сформовано формат співпраці;
представлено основні компоненти індексу, визначені на основі анкет для
участі у ПКІМ, призначено відповідальних осіб міської ради за кожним із
компонентів.
За результатами відбору конкурсних заявок місто Кропивницький є одним
з 12 міст, відібраних до участі у проєкті "Застосування та імплементація Угоди
про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі / EU4Business:
Конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП", що реалізує Німецьке
товариство міжнародного співробітництва (GIZ).
В рамках проєкту міська рада отримає безповоротну фінансову допомогу у
сумі 900,0 тис. грн на створення безкоштовної онлайн платформи "Діловий
Кропивницький он-лайн (BusinessKrop-online)", яка міститиме повну актуальну
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інформацію про діючі підприємства, установи та організації в розрізі галузей
економіки/сфер діяльності з відміткою на інтерактивній карті та можливістю
оформлення онлайн замовлення/доставки товару/послуги, написання відгуків,
рекомендацій тощо.
На платформі також будуть розміщені банери з посиланням на офіційні
інтернет-ресурси, що містять інформацію про наявні механізми допомоги
бізнесу в умовах поширення інфекції COVID-19 тощо, інфраструктури
підтримки підприємництва.
Міською радою спільно з Кіровоградською регіональною торговопромисловою палатою, яка є партнером у реалізації даного проєкту, вжито
заходи щодо заповнення розширеної аплікаційної форми та бюджету, які
направлено на погодження експертами GIZ.
У звітному періоді здійснено організаційні заходи щодо залучення за
ініціативи міської ради додаткових фінансових ресурсів у вигляді гранту від
Київської школи державного управління ім. Сергія Нижного на супровід
розробки стратегії економічного розвитку громади.
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 в ЛА НАУ відбулося відкриття весняного семестру
проєкту "Норвегія-Україна. Професійна підготовка. Інтеграція в державну
систему" для військовослужбовців, учасників АТО/ООС та членів їх сімей.
Упродовж трьох місяців учасники проєкту проходитимуть інтенсивний
курс пар, тренінгів, семінарів, бізнес-практик та екскурсій, щоб мрія та бізнесідея перетворилася на конкретний бізнес-план, який знайшов свою успішну
реалізацію.
На базі ЦНТУ продовжує свою дію Національний контактний пункт за
напрямком "Малі та середні підприємства", створений в рамках програми ЄС з
досліджень та інновацій "Горизонт 2020". Національний контактний пункт
проводить консультації для суб'єктів малого та середнього бізнесу у звичному
режимі.
ЦНТУ узгоджено дорожню карту діяльності "Експертного центру", який
створюється на базі університету в рамках участі навчального закладу в проєкті
ЄС ЕРАЗМУС+ "Підвищення спроможності університетів ініціювати та брати
участь у розвитку кластерів на принципах інновацій та сталості".
Наразі тривають тендери на закупівлю обладнання для вищезазначеного
центру. Оснащення приміщень центрів обладнанням заплановане на березеньтравень 2021 року.
Центральноукраїнський
державний
педагогічний
університет
ім. Володимира Винниченка бере участь у міжнародному проєкті "Зміни
педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті", у якому представлені
двадцять закладів вищої освіти України.
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Проєкт, організований університетом імені Масарика, м. Брно, Чехія,
триватиме до кінця 2021 року і передбачає обмін досвідом щодо підготовки
докторів філософії (PhD) та проведення ліцензування й акредитації
спеціальностей.
В січні 2021 року в рамках реалізації проєкту "Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність – національне розгортання", який виконується Радою
міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств
США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України
та Академією Української преси, Центрально-український державний
педагогічний університет ім. В.Винниченка отримав збірку методичних
матеріалів для впровадження в навчальний процес курсів та модулів з медійної
грамотності.
Здійснювались заходи, спрямовані на популяризацію міста в Україні та за
кордоном. На офіційному веб-сайті міської ради розміщено інвестиційний
паспорт міста та бізнес-каталог місцевих товаровиробників (українською та
англійською), які містять інформацію про потенціал Кропивницького у різних
галузях економки, інвестиційні та комерційні пропозиції підприємств, установ і
організацій міста, анкети вільних земельних ділянок та виробничих приміщень,
які можна запропонувати інвесторам.
У звітному періоді розроблено коротку презентацію про інвестиційний
потенціал Кропивницького та пріоритетні інвестиційні проєкти, в реалізації
яких зацікавлена громада міста.
Зазначена інформація на постійній основі поширюється через закордонні
та вітчизняні дипломатичні установи, міжнародні бізнес-організації, торгові
палати.
Крім того, 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.
Робота щодо реалізації завдань і заходів Програми продовжується.
_____________________________________

