ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати виконання Програми формування позитивного
міжнародного та інвестиційного іміджу міста Кропивницького
на 2018-2020 роки
1. Основні дані
Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного
іміджу міста Кропивницького на 2018-2020 роки (далі - Програма) затверджена
рішенням міської ради від 29 березня 2018 року № 1560 (зі змінами від
06 вересня 2018 року № 1793).
Координацію роботи та виконання завдань і заходів Програми здійснював
департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій міської
ради.
Реалізація завдань і заходів Програми здійснювалась спільно з
виконавчими органами міської ради, суб'єктами підприємницької діяльності
міста різних форм власності, комунальними установами, неурядовими
організаціями.
2. Виконання завдань і заходів
З метою забезпечення виконання основних завдань і заходів Програми
здійснювались заходи щодо налагодження довгострокових взаємовигідних
відносин з іноземними партнерами, укладання міжрегіональних угод.
За період дії Програми забезпечено прийом офіційних делегацій
Посольства Японiї в Україні, Посольства Республіки Корея в Україні,
Представництва ЄС в Україні, Консульського відділу Посольства Республіки
Польща в м. Києві, міста Шаосін Китайської Народної Республіки,
Міжнародного товариства болгар, ізраїльської компанії "AuxBridge", у рамках
яких за участі керівництва міської ради обговорені питання двостороннього
співробітництва міста з адміністративно-територіальними одиницями та
суб'єктами підприємницької діяльності іноземних країн, досягнуто
домовленостей щодо подальшого поглиблення, зміцнення і розширення
економічного, науково-технічного та гуманітарно-культурного співробітництва.
У рамках заходів Програми забезпечено візит керівництва міської ради у
складі офіційної делегації Кіровоградської області до міста Кванджу
Республіки Корея з метою ознайомлення з експозиціями Міжнародної виставки
"BIXPO-2018" та презентації нової енергетичної платформи на базі екологічно
чистих енергосистем і технології 4-ої Промислової революції під гаслом
"Перехід на нові джерела енергії та Цифрова Трансформація".
Серед результатів візиту є підписання між міською радою та урядом
південно-корейського міста Ханам меморандуму про співпрацю у рамках
проєкту "Розумне місто", який має на меті спільно працювати над вирішенням
проблем, випробовуючи ідеї та технології через різні проєкти в галузі наукових
досліджень і розробок, які стосуються розвитку комунального простору,
безпеки та освітніх інноваційних проектів.
У ході реалізації завдань Програми направлено листи щодо сприяння у
пошуку міст-побратимів 13 дипломатичним представництвам іноземних держав
в Україні.
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Як результат, на даний час опрацьовується питання щодо відновлення
побратимських відносин з м. Добричем Республіки Болгарія, налагодження з
м. Чорум Турецької Республіки, громадами Федеративної Республіки
Німеччина, Держави Ізраїль та Литовської Республіки.
Крім того, проведено реєстрацію міста Кропивницького на твінінг-порталі
"Twinning.org", створеного Радою європейських муніципалітетів і регіонів в
рамках проведення побратимських заходів, для налагодження дружніх
партнерських зв'язків з містами іноземних країн.
Забезпечено проведення ряду заходів (культурно-масових та спортивних
заходів, лекцій, книжкових виставок, конкурсів) з нагоди відзначення Дня
Європи в Україні з метою інформування громадськості про Європейський
Союз, формування позитивної громадської думки щодо євроінтеграційного
курсу України.
Здійснено організаційні заходи щодо підвищення професійної компетенції
співробітників міської ради, які взяли участь у низці інформаційнороз'яснювальних заходів з питань розвитку міжнародного співробітництва,
виставкової та зовнішньоекономічної діяльності, посилення інвестиційної
спроможності міста, проєктного менеджменту тощо.
Забезпечено сприяння підприємствам в участі у виставково-ярмаркових
заходах з метою просування конкурентоспроможних товарів міста на ринки
регіонів України та зарубіжжя.
Суб'єктам господарювання міста доведено інформацію про обласні,
національні та міжнародні виставки як в Україні, так і за кордоном. Так,
провідні місцеві підприємства презентували власну продукцію в Угорщині,
Республіці Польща, Словацькій Республіці, Великій Британії, Румунії,
Китайській Народній Республіці, Сполучених Штатах Америки, Республіці
Болгарія, Федеративній Республіці Німеччина, Турецькій Республіці.
Забезпечено участь місцевих підприємств у щорічній Міжнародній
агропромисловій виставці "AgroExpo", яка вже восьмий рік поспіль проходить
у м. Кропивницькому, входить в ТОП 10 найбільших аграрних виставок Європи
і є платформою для проведення зустрічей у форматі "В2В". Крім того, місцеві
товаровиробники є активними учасниками Покровського ярмарку в рамках
виставки.
У 2020 році за ініціативи міської ради започатковано проведення медового
ярмарку в рамках Фестивалю бджолярів "KROPhoneyfest", метою якого є
сприяння розвитку бджільництва в Кіровоградській області. Проведення такого
ярмарку є актуальним, тому, що Україна є одним з провідних експортерів меду
в Європі, а розвиток бджільництва на Кіровоградщині має всі для цього
передумови.
Створено інвестиційний портал міста (https://kropinvest.gov.ua/) для
налагодження ефективної взаємодії між владою, бізнесом, потенційними і
діючими інвесторами. Портал містить інформацію про конкурентні переваги
Кропивницького, інвестиційні можливості та комерційні пропозиції
підприємств, установ і організацій міста.
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Веб-сайт також містить інтерактивну гугл-мапу вільних земельних ділянок
(Greenfield) та виробничих площ (Brownfield), що пропонуються для реалізації
інвестиційних проєктів, яку відвідали більше 2,5 тис. осіб.
Забезпечено щорічне оновлення інвестиційного паспорту міста двома
мовами (українською та англійською), який містить інформацію про стан
соціально-економічного Кропивницького, комерційні та інвестиційні
пропозиції суб'єктів господарювання міста, анкети вільних земельних ділянок
та виробничих приміщень, які можна запропонувати інвесторам.
Інвестиційний паспорт поширено через закордонні та вітчизняні
дипломатичні установи, бізнес-організації та торгові палати, розповсюджено
під час проведення різноманітних заходів (візитів офіційних делегацій,
форумів, виставках, семінарів, засідань за "круглим столом" тощо).
Крім того, він доступний для перегляду та завантаження на офіційному
вебсайті Міської ради міста Кропивницького, інвестиційному порталі міста.
Здійснено організаційні заходи та забезпечено проведення 4-х галузевих
сесій Муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST" з тем:
"Експорт як шлях до інвестицій";
"Ресторанний та готельний бізнес: індустрія гостинності";
"Будівництво. Енергозбереження. Архітектура";
"Внутрішній туризм: інвестиція в розвиток території".
До участі у заходах, в тому числі в якості спікерів, були залучені
представники Представництва ЄС в Україні, Офісу із залучення та підтримки
інвестицій (UkraineInvest), Європейської Бізнес Асоціації, Українського
національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine),
Міністерства розвитку громад і територій України, Конфедерації будівельників
України, проєкту GIZ "Реформи в сфері енергоефективності в Україні",
Міжнародної фінансової корпорації (IFC), Міжнародного товариства болгар,
програми "Активні громадяни" Британської ради в Україні, а також профільні
фахівці з Києва, Запоріжжя, Львова, Харкова, Чернігова, Житомира.
Проведення такого роду заходів є не лише можливістю залучити
додатковий фінансовий ресурс, а й одним із методом створення іміджу міста
через формування обізнаності, інтересу та зацікавленості, обміну досвідом між
зацікавленими сторонами. Так, в рамках вищезазначених галузевих сесій
форуму:
1) обговорено:
важливі і актуальні питання, що стосуються розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграції України в ЄС, а також першочергові
заходи, що реалізуються на місцевому рівні для активізації поставок на експорт
продукції місцевих товаровиробників;
сучасні тенденції та креативні новинки готельно-ресторанної галузі, шляхи
підвищення ефективності закладу, отримано ексклюзивну експертну підтримку
щодо покращення готельно-ресторанної інфраструктури міста та збільшення
потоку туристів і відвідувачів;
питання оновлення генерального плану міста, його просторового розвитку,
як основи для залучення інвестицій, а також використання інноваційних
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технологій у сфері енергозбереження, екологічно чистих засобів генерації
тепла, систем фасадного утеплення, сонячної енергії тощо;
необхідність активізації розвитку внутрішнього та в'їзного туризму,
просування регіонального туристичного продукту на український та
міжнародний ринки, популяризації туристичних можливостей та маловідомих
об'єктів міста та області, вивчено досвід інших міст України із зазначених
питань;
2) залучено ОСББ "Злагода-Люкс" до реалізації Програми 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). Орієнтовна вартість
енергоефективних заходів в рамках даної програми, які обрало для себе ОСББ,
складе близько 24,0 млн грн;
3) підписано меморандум про співпрацю між міською радою та
Житомирським обласним туристичним інформаційним центром щодо
створення єдиного туристичного маршруту Україною між обласними
центрами – Кропивницьким та Житомиром;
4) розроблено Програму розвитку туристичної галузі міста на
2020-2022 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 14 лютого
2020 року № 3121 і спрямована на формування сприятливих умов для
створення, модернізації та просування туристичних продуктів міста
Кропивницького, для збільшення туристичного потоку та перетворення
туризму на одну з найбільш прибуткових галузей економіки Кропивницького.
Матеріали всіх галузевих сесій розміщено на офіційному вебсайті міської
ради у підрозділі "TIME to INVEST" розділу "Економіка".
Забезпечено підготовку та направлення проєктних заявок по вагомим
інвестиційним проєктам з метою сприяння у пошуку внутрішніх та/або
зовнішніх інвесторів для їх реалізації до:
1) Асоціації аквапарків України по інвестиційному проєкту "Будівництво
аквапарку в м. Кропивницькому" (загальна вартість 1,5 млн дол США);
2) Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження
України по інвестиційним проєктам:
"Виробництво альтернативного палива (мазут М-100)" (загальна вартість
200,0 тис. грн);
"Комплексна
модернізація
системи
теплопостачання
міста
Кропивницького" (загальна вартість 561,0 млн грн);
3) Кабінету Міністрів України, ДУ "UkraineInvest" по інвестиційним
проєктам:
"Створення готельного бізнес-центру на базі колишнього готелю "Київ" в
м. Кропивницькому (шляхом реконструкції та оснащення)" (загальна вартість
не обраховувалась);
"Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до
вул. Вокзальної"(загальна вартість 183,8 млн грн);
4) Асоціації публічно-приватного партнерства "C.R.E.A.M Europe PPP
Alliance" в Україні по інвестиційним проєктам:
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"Створення готельного бізнес-центру на базі колишнього готелю "Київ" в
м. Кропивницькому (шляхом реконструкції та оснащення)" (загальна вартість
не обраховувалась);
"Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до
вул. Вокзальної"(загальна вартість 183,8 млн грн);
"Будівництво аквапарку в м. Кропивницькому" (загальна вартість
1,5 млн дол США).
Вжито заходи щодо оновлення кредитного рейтингу з метою
підтвердження рівня кредитоспроможності за Національною рейтинговою
шкалою.
За результатами проведеного у 2018 році ТОВ "Кредит-Рейтинг" аналізу
кредитний рейтинг міста було підтверджено на рівні uaBBB+, прогноз
"стабільний". У 2020 році рейтингове агентство оголосило про підвищення
довгострокового кредитного рейтингу міста на рівні uaА, прогноз "стабільний".
Місто з рейтингом uaА характеризується високою (uaBBB+ достатньою)
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками.
Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних,
фінансових та економічних умов. Стабільний прогноз вказує на відсутність на
поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.
Кредитний рейтинг ґрунтується на результатах аналізу економічних та
фінансових показників та очікуваних показників у цілому, даних щодо
демографічної ситуації, стану ринку праці, інформації відносно боргових
зобов'язань міста, наявної в розпорядженні комунальної власності та
перспективних планів на майбутнє.
Рішення про оновлення кредитного рейтингу доступне для перегляду та
завантаження на офіційному вебсайті міської ради, інвестиційному порталі
міста.
Забезпечено проведення із залученням широкого кола учасників з числа
представників громадських організацій, бюджетних установ та закладів міста,
громадськості:
презентації проєкту "Спортивна мапа Кропивницького. Апгрейд",
реалізованого за рахунок гранту Програми "Активні громадяни" Британської
ради в Україні;
інформаційних днів програми програм ЄС "Креативна Європа" та
"Горизонт-2020", програми Британської ради "Активні громадяни";
тренінгу 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).
Здійснено організаційні заходи щодо залучення за ініціативи міської ради
додаткових фінансових ресурсів в рамках:
кредитної допомоги Європейського інвестиційного банку (2 заявки);
фінансової підтримки Посольства Федеративної Республіки Німеччина в
Україні на реалізацію мікропроєктів (4 заявки);
грантовій програмі "Кусаноне" Посольства Японії в Україні (3 заявки);
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проєкту "Механізми фінансування проєктів з підвищення ефективності
муніципального енергетичного сектору" в рамках навчальної програми
PROSPECT програми досліджень та інновацій ЄС "Horizon 2020" (1 заявка);
проєкту "Муніципальні партнерства з Україною", що реалізується
Сервісною службою "Міста в Єдиному Світі" (SKEW) некомерційного
товариства "Engagement Global" за дорученням Федерального міністерства
економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ) (1 заявка);
конкурсу відбору територіальних громад для надання підтримки у
розробці стратегій розвитку в рамках Програми "U-LEAD з Європою"
(1 заявка);
проєкту "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС
про енергоефективність в Україні", що впроваджується Німецьким товариством
міжнародного співробітництва (GIZ) (1 заявка);
програми покращення Індексу конкурентоспроможності міст (ІКМ) в
рамках реалізації Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України"
(1 заявка, очікується результат);
проєкту "Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та
Україною у сфері торгівлі / EU4Business: Конкурентоспроможність та
інтернаціоналізація МСП" (1 заявка);
конкурсу проєктів, що можуть фінансуватися за рахунок коштів
державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу (1 заявка);
проєкті "Енергоефективність громадських будівель в Україні" за
фінансової підтримки Європейського інвестиційного банку (1 заявка про
зацікавленість в участі).
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.
В межах проєкту ЄС "Угода мерів", спрямованої на підтримку сталого
енергетичного розвитку міст, за рахунок гранту у вигляді експертної підтримки
здійснювалась реалізація Плану дій сталого енергетичного розвитку міста на
період до 2020 року, який затверджено рішенням міської ради від 10 червня
2016 року № 309 та погоджено Європейською комісією 13 вересня 2018 року.
Інформацію про виконання даного плану дій за 2016-2019 роки висвітлено на
сайті Міської ради міста Кропивницького.
Розпочато роботу над розробкою Плану дій сталого енергетичного
розвитку міста на період до 2030 року, проведено 5 засідань за участі технічних
експертів проєкту.
Крім того, з метою виконання зобов'язань міст-підписантів Угоди мерів
активно ведеться інформаційна робота серед населення, бюджетних закладів
щодо впровадження державної політики з питань енергозбереження та
енергоефективності на території Кропивницького.
Місто вже традиційно долучається до участі у Всесвітній акції Година
Землі, щороку в місті проводяться Дні сталої енергії, виставка місцевих
товаровиробників
зі
спеціалізованою
секцією
"Енергоефективність.
Енергозбереження".
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На офіційному сайті міської ради створено розділ "Енергоефективність.
Енергозбереження", який наповнюється цікавою та корисною інформацією.
Зазначена інформація також оприлюднюється на офіційній сторінці
департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій міської
ради у соціальній мережі "Facebook".
За фінансування Німецького товариства міжнародного співробітництва
(GIZ) в рамках проєкту "Інтегрований розвиток міст в Україні" проведено
6-у Всеукраїнську академію інтегрованого розвитку міст за участі фахівців з
Німеччини та Швейцарії, Полтави, Миколаєва, Києва, Вінниці, Львова,
Чернівців та Житомира на тему: "План сталої міської мобільності як
секторальний план концепції інтегрованого розвитку міст".
Під час заходу обговорено основні засади сталої мобільності, її зв'язок із
загальним розвитком міста загалом та окремими галузями зокрема, проведено
попередній урбаністичний аналіз перехрестя вулиць Вокзальної та Євгена
Тельнова.
Як результат, напрацьовано ідеї щодо покращення мобільності на
визначеній території без залучення великого обсягу фінансових ресурсів, які
направлено виконавчим органам для розгляду та вжиття відповідних заходів.
В рамках проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному
управлінні та послугах" (TAPAS), що впроваджувався Фондом Євразія,
створено перший в Україні онлайн-інструмент для громадського моніторингу
озеленення міста "Зелений Кропивницький" (http://texty.org.ua/d/2018/trees/).
Громадяни можуть з'ясувати, як виконуються роботи з озеленення міста,
а також побачити, які роботи вже виконано, а які ще плануються. Міжнародна
технічна допомога надавалась у вигляді надання послуг та експертної
підтримки.
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 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 у 2020 році залучено 8,4 млн грн з бюджету міста.
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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.
В рамках проєкту "Енергоефективність у громадах ІІ", що впроваджується
Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), КНП "Міська
лікарня № 2 ім. Святої Анни" Міської ради міста Кропивницького та
КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру
ІІ рівня" Міської ради міста Кропивницького безкоштовно отримали на баланс
кейси вимірювального обладнання з "Набору першої допомоги з
енергоефективності" (кліщі струмові та мультиметр, детектор і реєстратор СО2,
анемометр, реєстратор температури та вологості, люксометр , пірометр) та
форми ведення даних.
Крім того, в рамках проєкту фахівці управління охорони здоров'я та
3-х підпорядкованих закладів охорони здоров'я підвищили кваліфікацію під час
5-денного вебінару: "Енергоаудит та енергоменеджмент у лікарнях".
За рахунок гранту від Міжнародного фонду "Відродження" в рамках
конкурсу "Людяність і взаємодопомога" (категорія "Пряма допомога медичним
закладам та працівникам") КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради
міста Кропивницького" придбано портативний дефібрилятор з функцією
синхронізації для інфекційного відділення та засобами індивідуального захисту
для медичного персоналу, загальною вартістю 200,0 тис. грн. Це дозволить
покращити надання екстреної невідкладної медичної допомоги тяжкохворим на
коронавірус.
Налагоджено співпрацю 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 і
автономних систем теплопостачання.
Підписано меморандуми про співпрацю та договори про конфіденційність
між компанією Tetra Tech ES, Inc. (Tetra Tech), яка є виконавцем
вищезазначеного проєкту, з міською радою і КП "Теплоенергетик", що є
передумовою для започаткування технічної допомоги. Для його реалізації
сторонами узгоджуватимуться плани дій з виконання заходів в рамках надання
технічної допомоги з наступним затвердженням USAID.
Розпочата комунікація з Європейським банком реконструкції та розвитку
стосовно реалізації за рахунок кредитних коштів проєктів "Модернізація
громадського транспорту" та "Енергоефективність громадських будівель",
загальною вартістю 16 млн євро, в тому числі грантова безповоротна допомога
1,5 млн євро.
Проте, на даний час з представниками ЄБРР досягнуто домовленостей
щодо розгляду питання залучення кредитних коштів для здійснення заходів з
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модернізації системи
теплопостачання.

теплопостачання

міста

після

розробки

схеми

На даний час міською радою опрацьовується питання підписання:
Ініціативи "Мери за економічне зростання", що фінансується ЄС в рамках
Програми "Східного партнерства" і надає всебічну підтримку органам
місцевого самоврядування з розбудови економічно сталих громад;
Меморандуму про співпрацю з Фондом енергоефективності, спрямованої
на посилення активності впровадження масштабних проєктів з
енергоефективності в житловому секторі, зокрема енергомодернізації
багатоповерхівок за підтримки Програми "Енергодім", що фінансується
Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).
Забезпечено
вжиття
заходів
щодо
популяризації
потенціалу
м. Кропивницького.
Розроблено бренд-бук міста, який став офіційним на рівні влади і є кроком
для вироблення єдиного іміджу Кропивницького, формування позитивного
сприйняття міста серед цільових аудиторій, передусім ділових кіл, інвесторів,
підприємців, туристів, а також місцевих мешканців та жителів інших областей.
Виготовлено презентаційну та сувенірну продукцію (пакети та папки
паперові, блокноти, ручки, листівки, брифи, конверти, закладки, сувенірні
кружки та пано) із використанням елементів бренд-буку міста, яку
розповсюджено під час проведення або участі у заходах різного рівня з метою
забезпечення належної презентації міста в Україні і за кордоном.
Виготовлено відеоролик про конкурентні переваги Кропивницького
українською та англійською мовами, який доступний для перегляду на
офіційному вебсайті Міської ради міста Кропивницького;
Забезпечено проведення широкої інформаційної кампанії з питань
розширення міжнародних економічних зв'язків, взаємовигідного торговельноекономічного та інвестиційного співробітництва, зокрема з країнами-членами
ЄС, а також про оголошені донорами проєкти (програми) на отримання
міжнародної технічної допомоги та фінансових ресурсів міжнародних
фінансових організацій, в тому числі через створену офіційну сторінку
департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій міської
ради у соціальній мережі "Facebook".
Забезпечено надання інформаційно-консультативної і методичної
допомоги виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам,
організаціям міста щодо форми та змісту інвестиційних проєктів і проєктних
заявок, залучення та використання коштів міжнародної технічної допомоги і
міжнародних фінансових організацій.
3. Оцінка ефективності виконання
Вжиття необхідних заходів щодо організації виконання основних завдань і
заходів Програми сприяло:
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1) активізації експортної діяльності суб'єктів господарювання міста:
Показник
Обсяг експорту товарів

Одиниця
виміру

2018 рік

2019 рік

млн. дол.
США

220,4

272,8

січеньжовтень
2020 року
384,3

%

118,0

123,8

173,0

2) надходженню прямих іноземних інвестицій в економіку міста:
Показник
Обсяг прямих іноземних
інвестицій

Одиниця
виміру
млн. дол.
США
%

2018 рік

2019 рік

2020 рік

32,9

32,0

120,9

97,3

складання
статистики в
розрізі міст
та районів не
передбачено

3) залученню додаткових фінансових ресурсів на соціально-економічний
розвиток міста у вигляді кредиту від НЕФКО у сумі 13,5 млн грн під 3,0%
річних, грантових коштів міжнародних донорів у вигляді експертної підтримки
та обладнання;
4) підвищенню довгострокового кредитного рейтингу міста:
Дата
Рівень
рейтингу
Прогноз
Рейтингова
дія

11.12.2018
uaBBB+

20.06.2019
uaBBB+

22.11.2019
uaBBB+

21.05.2020
uaA

29.10.2020
uaA

стабільний

стабільний

позитивний

стабільний

стабільний

підтвердження підтвердження підтвердження підтвердження підтвердження
зі зміною
зі зміною
прогнозу
прогнозу

Місто з рейтингом uaА характеризується високою (uaBBB+ достатньою)
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками.
Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних,
фінансових та економічних умов. Стабільний прогноз вказує на відсутність на
поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року;
5) віднесенню
міста до
групи
міст
із
середнім
Індексом
конкурентоспроможності міст, посівши 14-ту сходинку (50,81 бала) серед
обласних
центрів
згідно
з
результатами
дослідження
"Індекс
конкурентоспроможності міст України (ІКМ) 2019/2020", проведеного
Програмою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
"Конкурентоспроможна економіка України" (КЕУ) спільно з компанією Інфо
Сапієнс, Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій.
4. Фінансування
Виконання завдань та заходів Програми здійснювалось із використанням
коштів бюджету міста (загальний фонд).
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Рік
2018
2019
2020
Всього:

Передбачено бюджетом міста,
тис. грн
542,0
442,0
175,0
1119,0

Фактично використано,
тис. грн
429,1
438,4
174,0
1041,2

Виконання інших завдань Програми досягнуто завдяки їх фінансування за
рахунок власних коштів підприємств, установ та організацій міста, коштів
міжнародної технічної допомоги, фінансових ресурсів міжнародних фінансових
організацій.
Крім того, у зв'язку із необхідністю вжиття заходів щодо запобігання
поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 та забезпечення їх
фінансування з міського бюджету, зменшено бюджетні видатки на реалізацію
окремих завдань і заходів вищезазначеної програми у 2020 році в сумі
130,0 тис. грн, а саме на:
виготовлення інформаційно-презентаційної продукції – 30,0 тис. грн;
організацію та проведення галузевої сесії Муніципального інвестиційного
форуму "TIME to INVEST" – 50,0 тис. грн;
забезпечення проведення заходів до Дня Європи – 20,0 тис. грн;
виготовлення відеоролика про конкурентні переваги міста – 30,0 тис. грн.
5. Заключний висновок
Успішна реалізація більшості передбачених Програмою завдань і заходів
сприяла створенню в місті сприятливих умов для розширення міжнародного
співробітництва, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, активізації
інвестиційної діяльності, реалізації проєктів (програм) міжнародної технічної
допомоги та міжнародних фінансових організацій.
Звіти про стан виконання Програми щокварталу оприлюднювались на
офіційному вебсайті міської ради у підрозділі "Інвестиційна діяльність" розділу
"Економіка".
Досвід реалізації Програми засвідчив необхідність подальших системних і
скоординованих дій
виконавчих органів міської ради, суб'єктів
підприємницької діяльності міста різних форм власності, комунальних установ,
неурядових організацій, спрямованих на формування позитивного
міжнародного та інвестиційного іміджу міста як території, сприятливої для
інвестування і співробітництва, комфортної для життєдіяльності населення та
бізнесу.
Для цього розроблено та подано на розгляд Виконавчому комітету
Кропивницької міської ради проєкт Програми формування позитивного
міжнародного та інвестиційного іміджу міста Кропивницького на
2021-2023 роки.
_______________________________

