
ІНФОРМАЦІЯ 

про стан виконання основних напрямків реалізації  

Програми розвитку малого і середнього підприємництва  

у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки 

станом на 01 квітня 2022 року 
 

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у  

м. Кропивницькому на 2021-2023 роки затверджена рішенням Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 97 (далі – Програма). 

Основними напрямками реалізації Програми є: 

нормативне регулювання підприємницької діяльності; 

координація діяльності інфраструктури підтримки підприємництва; 

ресурсне забезпечення, фінансово-кредитна підтримка; 

розвиток підприємницьких ініціатив та інформаційна підтримка. 
 

На фінансування напрямків реалізації Програми у 2022 році передбачено 

250,0 тис. грн.  
 

Регуляторна діяльність міською радою та Виконавчим комітетом міської 

ради 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"; 

рішення міської ради від 25 листопада 2021 року № 937 "Про затвердження 

Плану діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на  

2022 рік"; 

рішення Виконавчого комітету міської ради від 23 листопада 2021 року  

№ 763 "Про затвердження Плану діяльності виконавчого комітету міської ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік"; 

інших нормативно-правових актів, що регулюють взаємовідносини у сфері 

господарської діяльності. 
 

Відповідно до вищезазначеного плану діяльності міської ради на 

офіційному сайті міської ради у підрозділі "Регуляторна політика" розділу 

"Публічна інформація" оприлюднено 1 проєкт регуляторного акта – рішення 

Кропивницької міської ради "Про внесення змін та доповнень до рішення міської 

ради від 11 червня 2019 року № 2568" разом з аналізом регуляторного впливу 

для надання пропозицій та/або зауважень юридичними і фізичними особами, їх 

об’єднаннями. 
 

Протягом І кварталу 2022 року регуляторні акти – рішення міської ради та 

Виконавчого комітету міської ради не приймалися. Станом на 01 квітня  

2022 року чинними є 35 регуляторних актів, з них 19 рішень міської ради та  

16 рішень Виконавчого комітету міської ради. 

Повний перелік чинних регуляторних актів доступний для перегляду та 

завантаження на офіційному сайті міської ради у підрозділі "Регуляторна 

політика" розділу "Публічна інформація". 
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Забезпечено координацію роботи щодо здійснення базових, повторних та 

періодичних відстежень результативності дії регуляторних актів відповідно до 

графіку на 2022 рік, затвердженого міським головою 17 грудня 2021 року. 
 

Центр надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс" міста 

Кропивницького (далі – ЦНАП) продовжував роботу та надавав усі необхідні 

послуги з урахуванням деяких особливостей їх надання на період дії воєнного 

стану. 

Протягом січня-лютого 2022 року здійснювалось: 

надання послуг через Єдиний державний веб-портал електронних послуг 

(комплексна послуга "є-Малятко");  

прийняття та опрацювання електронних заяв у сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;  

видача результатів надання адміністративних послуг, суб'єктом надання 

яких є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, 

замовлених онлайн через сервіси електронних послуг; 

надання витягів з інформаційної системи "Реєстр Кропивницької міської 

територіальної громади". 

До запровадження воєнного стану в країні діяла функція реєстрації суб'єкта 

звернення через єдину інформаційну систему корпоративної взаємодії 

"Прозорий офіс міста Кропивницького" ("Особистий кабінет"), яка давала 

можливість: 

звернутись за консультацією до фахівців Центру та суб'єктів надання 

адміністративних послуг,  

відстежити в режимі онлайн стан проходження звернення,  

зберігати електронні копії особистих документів, виданих адміністративних 

актів та документів дозвільного характеру. 

У звітному періоді адміністраторами та державними реєстраторами ЦНАПу 

прийнято 26258 заяв від суб'єктів звернень, надано 25291 консультацію. 

За даними ЦНАПу з початку року та в умовах воєнного стану різниця між 

кількістю фізичних осіб підприємців, які зареєстровано і яким припинено 

реєстрацію, склала мінус 90 суб’єктів підприємницької діяльності, в той час як 

кількість юридичних осіб зросла на 14 суб'єктів господарювання. 
 

Показник Січень-березень 2022 року 

Юридичні особи ФОПи 

Зареєстровано СПД, од. 17 128 

Припинено СПД, од. 3 218 

Баланс +14 -90 
 

Запроваджено щотижневий моніторинг стану роботи всіх підприємств 

промисловості. Станом на 01 квітня 2022 року на території громади працюють в 

звичайному режимі або працюють не в повній мірі (здійснюють відпуск готової 

продукції, приймають насіння, завершують раніше укладені договори) понад 

67,0% промислових підприємств (96 з 142 од.). 
 

У сфері споживчого ринку найбільш негативно воєнний стан вплинув на 
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роботу закладів ресторанного господарства, які через запровадження 

комендантської години (до 17 год) та обмеження в торгівлі алкогольними 

напоями практично всі у березні 2022 року призупинили свою роботу. 

На звернення начальника обласної військової адміністрації та керівництва 

міської ради бізнес у сфері споживчого ринку поступово почав відновлювати 

свою роботу.  
 

В умовах воєнного стану та в зв’язку із переміщенням населення із зони 

бойових дій до м. Кропивницького заклади готельного господарства та інші 

суб'єкти господарювання, які надають послуги із тимчасового проживання, 

починаючи із березня 2022 року працюють із повним завантаженням. 
 

В умовах ситуації, що склалася, суб'єкти господарювання громади 

продовжують наповнювати бюджет громади. За звітний період надійшло: 

ПДФО – 350,8 млн грн, що на 19,7% більше порівняно з відповідним 

періодом минулого року; 

єдиного податку – 65,5 млн грн, що на 18,0% більше; 

податок за землю – 33,0 млн грн, що на 6,1% менше; 

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 4,8 млн грн, 

що на 6,0% більше; 

туристичний збір – 159,5 тис. грн, що на 19,6% більше. 
 

Серед важливих заходів в умовах воєнного стану є сприяння релокації 

підприємств з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій зони 

бойових дій, до громади. 

Для цього із місцевими суб’єктами господарювання відпрацьовано 

наявність вільних виробничих площ, які можуть бути запропоновані для 

розміщення потужностей вищезазначених суб'єктів господарської діяльності, 

сформовано і постійно актуалізується їх перелік. Зазначена інформація: 

направляється обласній військовій адміністрації; 

розміщена на сайті міської ради та офіційній сторінці міської ради у 

соціальній мережі "Facebook" та департаменту з питань економічного розвитку; 

надається при зустрічах з представниками підприємств, які мають наміри 

перемістити свої виробничі потужності на територію громади. 
 

З початку запровадження урядової Програми релокації підприємств станом 

на 01 квітня 2022 року опрацьовано 20 заявок суб'єктів господарювання, які 

мають наміри перемістити свої підприємства в область, в основному це харчова 

та машинобудівна галузі. 

За результатами їх розгляду відповідні пропозиції щодо вільних виробничих 

площ оперативно надавались департаменту економічного розвитку та торгівлі 

обласної військової адміністрації. 

За оперативною інформацією підтверджено релокацію 6 суб'єктів 

господарювання з 4 регіонів України (м. Харків, м. Херсон, м. Констянтинівка 

Донецької області, м. Сєвєродонецьк Луганської області).  
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Міською радою на постіній основі вживаються заходи щодо налагодження 

контактів з релокованими підприємствами з метою надання їм всебічної 

допомоги. 
 

Відповідно до заходів і завдань Програми у бюджеті громади на 2022 рік 

передбачені кошти на надання фінансової підтримки на розвиток 

підприємницької діяльності, а саме: 

реалізацію інвестиційних проєктів на умовах співфінансування з РФПП у 

сумі 100,0 тис грн (відповідно до договору про спільну діяльність щодо 

фінансової підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва між 

департаментом з питань економічного розвитку та РФПП від 13 січня 2022 року  

№ 1); 

відшкодування відсотків за кредитами, які отримані в банківських 

установах на реалізацію інвестиційних проєктів, у сумі 100,0 тис. грн. 

Станом на 01 квітня 2022 року звернень від місцевих суб'єктів 

господарювання не надходило. 
 

З метою проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед 

підприємств громади розповсюджується брошура "Програми підтримки бізнесу" 

про умови надання та використання фінансової допомоги місцевим суб'єктам 

господарювання. 

Зазначена інформація розміщена на офіційному сайті міської ради та 

офіційній сторінці департаменту з питань економічного розвитку у соціальній 

мережі "Facebook", розповсюджується в паперовому та електронному вигляді 

серед зацікавлених установ і організацій. 
 

23 лютого 2022 року для власників та представників бізнесу презентовано 

безкоштовну веб-платформу "Діловий Кропивницький онлайн (BusinessKrop-

online)", розроблену в рамках реалізації проєкту "Застосування та імплементація 

Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі / EU4Business: 

Конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП", що впроваджується 

Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ).  

Веб-платформа містить: 

актуальну інформацію про підприємства з позначенням їх на інтерактивній 

карті та можливістю оформлення онлайн замовлення чи доставки товарів і 

послуг; 

посилання на офіційні інтернет-ресурси, що містять корисну інформацію 

для бізнесу та споживачів тощо. 

Учасники заходу отримали навички роботи в особистому кабінеті 

платформи, дізналися про останні тенденції у впровадженні Digital процесів у 

бізнесі, діючі програми підтримки бізнесу від міської ради. 

Загальна сума фінансової допомоги склала 757,0 тис. грн.  

Партнером міської ради у реалізації проєкту виступила Кіровоградська 

регіональна торгово-промислова палата. 
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Проте скористатись цим механізмом в умовах воєнного стану неможливо, 

оскільки на веб-платформі зосереджено максимальна кількість даних про 

суб’єкта господарювання і зважаючи на це доступ до платформи закрито. 
 

За результатами проведених зустрічей з представниками місцевого бізнесу 

у рамках реалізації першої хвилі Програми покращення Індексу 

конкурентоспроможності міст (далі – ПІКМ) за підтримки Програми USAID 

"Конкурентоспроможна економіка України" розроблено Дорожню карту з 

покращення бізнес-клімату в громаді, яка затверджена розпорядженням міського 

голови від 07 лютого 2022 року № 10.  

Повний текст Дорожньої карти доступний для перегляду та завантаження на 

офіційному сайті міської ради у підрозділі "Документи" розділу 

"Підприємництво". 

Реалізація значної частини заходів з поліпшення бізнес-клімату можлива 

також після завершення воєнного стану, оскільки стосується баз даних, доступ 

до яких в умовах воєнного стану закритий або обмежений. 
 

Підприємці міста постійно залучаються до виставково-ярмаркових заходів. 

У першому кварталі 2022 року у зв'язку із запровадженням воєнного стану в 

країні проведено 1 святкову торгівлю до Дня закоханих. У заході взяли участь  

5 суб'єктів господарювання. 
 

На головній сторінці офіційного сайту міської ради у розділі "Бізнесу", 

зосереджується актуальна інформація та корисні посилання для суб’єктів 

господарювання з питань змін у законодавстві, реєстрації та ведення 

підприємницької діяльності, місцевих податків та зборів, вільних земельних 

ділянок та виробничих площ, в тому числі комунальної власності, участі у 

міжнародних, державних, міських програмах підтримки підприємництва, в тому 

числі в умовах воєнного стану, тощо. 
 

У звітному періоді забезпечено надання консультативної та методичної 

допомоги місцевим підприємствам, установам, організаціям громади з 

вищезазначених питань. 
 

Робота щодо реалізації завдань і заходів Програми продовжується. 

____________________________ 


