Інформація
про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва
м. Кіровограда на 2016-2020 роки
за 2016-2020 роки
1. Основні дані
Програму
розвитку
малого
і
середнього
підприємництва
м. Кіровограда на 2016-2020 роки (далі - Програма) затверджено рішенням
Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року №148 зі змінами та
доповненнями:
від 30.07.2016 №465 (доповнено захід по забезпеченню проведення
Інвестиційного Форуму);
від 10.11.2016 №604 (доповнено захід щодо забезпечення сприяння
участі підприємців міста у виставках, ярмарках, міських святкових заходах);
від 21.11.2017 №1201(доповнено заходи щодо підготовки матеріалів
для визначення кредитного рейтингу, сприяння участі підприємців міста у
виставках, ярмарках, міських святкових заходах, надання фінансової
допомоги на часткове відшкодування відсотків за кредитами, які отримані в
банківських установах міста на реалізацію інвестиційних проєктів);
від 29.03.2018 №1561 (здійснено перерозподіл коштів в сумі 280,0 тис.
грн з «Програми розвитку малого і середнього підприємництва у
м. Кіровограді на 2016-2020 роки» на «Програму формування позитивного
міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 20182020 роки» за рахунок таких заходів: кредитний рейтинг, сприяння участі
підприємців міста у виставках, ярмарках, міських святкових заходах).
2. Інформація про стан виконання завдань і заходів
Основними напрямками реалізації Програми визначено:
впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької
діяльності;
фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;
формування інфраструктури підтримки підприємництва;
ресурсне та інформаційне забезпечення.
Напрямок І: Впорядкування нормативно-правового регулювання
підприємницької діяльності
Регуляторна діяльність Міською радою міста Кропивницького та
Виконавчим комітетом міської ради у період з 2016 по 2020 роки
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.

Регуляторні органи Міської ради міста Кропивницького та
Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького дотримуються на
практиці принципів прозорості, доцільності, ефективності, збалансованості
та передбачуваності при розробці та прийнятті регуляторних актів.
Представники підприємницьких структур, громадських організацій
підприємців, наукових установ постійно залучаються до розробки та
обговорення проєктів нормативно-правових актів у сфері господарської
діяльності.
Згідно з графіком здійснення заходів з відстеження результативності дії
регуляторних актів у 2016-2020 роках проведено відстеження регуляторних
актів міської ради та регуляторних актів Виконавчого комітету, зокрема:
2016 рік - 3 регуляторні акти, з яких 1 базове відстеження, 1 - повторне,
1 – періодичне;
2017 рік - 6 регуляторних актів, з яких 1 – повторне відстеження, 5 –
періодичних;
2018 рік - 6 регуляторних актів, з яких 2 – базові відстеження, 4 –
періодичні;
2019 рік - 6 регуляторних актів, з яких 2 – базові відстеження, 1 повторне, 3 – періодичні;
2020 рік - 5 регуляторних актів, з яких 2 - базові, 2- повторні та 1 періодичне.
У 2020 році прийнято один регуляторний акт - рішення Виконавчого
комітету "Порядок встановлення та перегляду тарифів на ритуальні послуги,
які визначені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних
послуг".
Станом на 01 грудня 2020 року чинними є 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».
Напрямок ІІ:Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
Міською радою міста Кропивницького надається фінансова підтримка
на розвиток підприємницької діяльності на безповоротній основі.
У міському бюджеті міста Кропивницького, відповідно до Програми,
були передбачені кошти на реалізацію інвестиційних проєктів на умовах
співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у
Кіровоградській області (далі - РФПП) у сумі 300 тис грн, у тому числі:
у 2016 році-50,0 тис грн, 2017 році - 60,0 тис грн, 2018 році 70,0 тис грн, 2019 році – 70, тис грн, 2020 році-50,0 тис грн.
За рішенням Координаційної ради у 2016-2020 роках було:
1)
підтримано 12 проєктів;
2)
виділено співфінансування на реалізацію 6 проєктів, на суму 130 тис
грн.; зокрема на проєкти:

проєкт «Організація серійного виробництва мікропроцесорних
контролерів захисту та управління промисловими електродвигунами Logic
Drive» (ПП «ГідроАвтоматизація»), 2016 рік;
проєкт «Модернізації після друкарських технологічних процесів
виготовлення книжкової продукції» (ТОВ «Імекс-ЛТД»), 2016 рік;
проєкт «Підвищення якості надання медичних послуг з діагностики та
лікування методами бронхоскопічних, гастроскопічних та ректальних
досліджень» (ПП «Лікарня Святого Луки»), 2017 рік;
проєкт «Створення сучасного овочесховища з використанням новітніх
технологій зберігання картоплі та плодоовочевої продукції для забезпечення
потреб власного виробництва та жителів селища Гірничого овочами за
соціально доступними цінами» (ФОП Куліш Н.В.), 2018 рік;
проєкт «Підвищення продуктивності виробництва та збільшення
робочих місць за рахунок впровадження вишивального обладнання» (ТОВ
Швейне виробництво "МріяЄ"), 2019 рік;
проєкт "Підвищення якості надання кардіохірургічної допомоги
дорослому населенню у Кіровоградській області" (ПВФ "Ацинус"), 2020 рік.
На реалізацію зазначених проєктів залучено коштів обласного бюджету
через Регіональний фонд підтримки підприємництва у сумі 2160,0 тис грн.;
суб"єктів господарювання 2916,0 тис грн. У результаті реалізації цих
проєктів створено додатково 40 робочих місць.
Всього за період дії Програми за даним напрямком передбачалося
300,0 тис грн, а використано 130,0 тис грн.
З метою створення сприятливих умов бізнес-середовища Міська рада
міста Кропивницького у 2017 році вперше прийняла Порядок 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 2017-2020 роках на цей захід в міському бюджеті було передбачено
500,0 тис грн. Профінансовано 249,9 тис грн. на відшкодування відсотків за
кредитами, які отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних
проєктів 4 суб'єктів господарювання міста.
1) інвестиційний проєкт «Відкриття цеху по виробництву крупи»
ТОВ «Восход-86» (2017 рік, 16,0 тис грн);
2) інвестиційний проєкт "Придбання витратних матеріалів для видання
книг" ТОВ "Імекс-ЛТД" (2018 рік, 21,9 тис грн);
3) інвестиційний проєкт "Придбання вантажного автомобіля та
машини
розкрою
з
системою
плазмового
різання"
ТОВ "БЕРЕЗОВСЬКИЙ-АГРО" (2019 рік, 83,4 тис грн);
4) інвестиційний проєкт "Придбання сучасного торгового обладнання"
ФОП Марус В.О. (2019 рік, 66,6 тис грн.);
5) інвестиційний проєкт "Створення виробництва власної техніки"
ТОВ "БЕРЕЗОВСЬКИЙ-АГРО" (2020 рік, 62,0 тис грн).

Всього за період дії Програми за даним напрямком передбачалося
500,0 тис грн, а використано 249,9 тис грн.
Напрямок ІІІ: Формування інфраструктури підтримки підприємництва
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 проєкти підприємців
міста для їх подальшого направлення до Регіонального фонду підтримки
підприємництва у Кіровоградській області.
Координаційною радою приймаються рішення про надання фінансової
допомоги на погашення відсоткових ставок за кредитами.
За період дії Програми проведено 22 засідання Координаційної ради з
питань розвитку підприємництва.
На засіданнях розглядалися такі питання:
"Розгляд кандидатур для представлення до нагородження з нагоди
відзначення Дня підприємця";
"Про встановлення ставки туристичного збору на території міста
Кропивницького";
"Про
встановлення
розмірів
ставок
єдиного
податку
у
м. Кропивницькому";
"Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки";
проведення галузевих сесій муніципального інвестиційного форуму
«TIME to INVEST»;
розгляд бізнес - проєктів суб'єктів господарювання міста;
розгляд заявок 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 2017 році передбачалася реалізація пілотного проєкту «Бізнесінкубатор соціальних проєктів і коворкінг центр для молоді», але в зв'язку з
відсутністю коштів проєкт не реалізовано.
Напрямок ІУ: Ресурсне та інформаційне забезпечення
З метою оперативного та своєчасного інформування підприємців про
зміни в діючому законодавстві України за період дії Програми проводилися
безкоштовні семінари, в яких брали участь представники органів державної
податкової інспекції Головного управління ДПС у Кіровоградській області,
управління Держпраці у Кіровоградській області, офіційного представництва

"Вісник податкої служби", редакція газети "Все про бухгалтерський облік",
журналу "АгроPRO" та інших структур.
У період дії Програми проведено 76 семінарів.
З метою популяризації державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
та інших програм підтримки малого та середнього бізнесу на офіційному
сайті Міської ради м. Кропивницького в розділі «Економіка» створено
рубрику «Підприємництво», в якій розміщується інформація для суб’єктів
підприємництва. Крім того, на офіційній сторінці департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій у Facebook постійно
оновлюється інформація щодо змін та доповнень до Державної програми та
запрошуються суб’єкти господарювання до участі.
Підприємці міста постійно залучаються до виставково-ярмаркових
заходів. Інформація про проведення всеукраїнських виставок, регіональних
конкурсів товарів місцевого виробництва, ярмарках доводиться до відома
підприємців через офіційний веб-сайт Міської ради міста Кропивницького.
У 2016 році проведено 14 ярмарків та 4 шкільні базари, до участі у яких
залучались 83 підприємці міста.
У 2017 році організовано та проведено 28 міських ярмарок з продажу
продовольчих та непродовольчих товарів. До участі було залучено
127 підприємців міста.
У 2018 році проведено 13 ярмарково-виставкових заходів, в яких
прийняло участь 68 суб'єктів господарювання.
У 2019 році проведено 16 ярмарок і 8 заходів святкової торгівлі. До
ярмарок залучаються суб’єкти господарювання, які здійснюють продаж
сільськогосподарської продукції та товарів місцевих і вітчизняних
виробників.
У 2020 році у місті проведено 8 ярмарково-виставкових заходів.
З метою популяризації підприємництва, стимулювання розвитку
бізнесу у місті Кропивницька міська рада в День підприємця відзначає
кращих підприємців грамотами і подяками.
У період дії Програми відзнаки Міської ради та її виконавчого комітету
отримали 52 СПД, від Української спілки промисловців та підприємців
отримали нагороди 11 підприємців, 5 підприємців – грамотами Спілки
підприємств малого та середнього підприємництва Кіровоградської області.
У 2020 році, в зв'язку із введенням карантинних обмежень, за
пропозиціями спілок підприємців, проведено 4 виїзні зустрічі щодо
нагородження кращих підприємців міста. У 2020 році нагороджено 5 кращих
підприємців.
3. Фінансування
З метою забезпечення виконання завдань та заходів, передбачених
Програмою:

обсяг фінансування за рахунок коштів бюджету міста (загальний фонд)
становив - 1474 тис грн.
Фактично використано – 921,6 тис грн.
4. Оцінка ефективності виконання
В
рамках
Програми
міжнародної
технічної
допомоги
«Конкурентоспроможна економіка України», що фінансується Агентством
США з міжнародного розвитку, проведено дослідження та визначено Індекс
конкурентоспроможності міст (ІКМ).
Згідно з результатами дослідження місто Кропивницький посіло 14-ту
сходинку із 24 міст, у яких проводилось опитування.
Найсильніші компоненти:
• Започаткування бізнесу (1-ше місце);
• Безпека ведення бізнесу (14-те місце).
Найслабші компоненти:
• Ресурси для розвитку (24-те місце);
• Прозорість та відкритість даних (19-те місце);
• Підтримка інновацій (19-те місце).
Так, за критерієм «Фінансові та інфраструктурні ресурси» місто посіло
21-шу сходинку.
Згідно з результатами опитування всього по країні лише 1,2%
респондентів отримували фінансову підтримку від міської влади впродовж
2018 - 2019 років. В Кропивницькому цей показник становить 0,5%, що є
одним із найнижчих показників серед досліджених міст.
За критерієм «Інфраструктура підтримки бізнесу» Кропивницький
посідає лише 22-гу сходинку. За даними опитування 11,7% респондентів
особисто отримували послуги з підтримки бізнесу від міської влади
(інформаційні, консультаційні, навчальні тощо), що перевищує середній
показник для всіх міст (11%). При тому, що 46,2% із них оцінили такі
послуги на «добре» та «відмінно» (48,6% - серед усіх опитаних).
29,2% опитаних СПД у Кропивницькому вказують на існування в місті
центрів підтримки бізнесу, що нижче ніж показник для всіх опитаних
(32,6%).
Водночас, «тверді» дані свідчать, що в місті станом на кінець 2019 року
відсутні об’єкти інфраструктури для підтримки бізнесу, створені за участі
органів міської влади.
Таким чином, поінформованість підприємців щодо центрів підтримки
бізнесу може стосуватися інших об’єктів інфраструктури підтримки
підприємництва, що існують в місті.
Відповідно до результатів ІКМ (з урахуванням слабких компонентів та
вимірів) виділено основні рекомендації для міста.

5. Заключний висновок
Завдяки реалізації заходів Програми створено сприятливі умови для
стійкого розвитку МСП, підвищення його внеску у забезпечення зайнятості
населення міста, зростання конкурентоспроможності економіки на засадах
активізації інноваційних процесів, наповнення місцевого бюджету,
вирішення соціально-побутових проблем, поліпшення бізнес-клімату.
Звіти про стан виконання Програми щороку оприлюднювалися на
офіційному вебсайті Міської ради міста Кропивницького.
Досвід реалізації Програми засвідчив необхідність подальших
системних і скоординованих дій місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, спрямованих на розвиток та підтримку
суб'єктів господарювання міста.
Потребує збільшення фінансування на відшкодування відсотків за
кредитами, які отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних
проєктів суб"єктів господарювання міста.
Позитивним є прийняття Порядку відшкодування коштів на часткову
компенсацію відсотків за кредитами, які отримані в банківських установах на
реалізацію інвестиційних проєктів для суб'єктів МСП м. Кропивницького.
Залучення членів Координаційної ради з питань розвитку
підприємництва до обговорення ставок місцевих податків і зборів,
обговорення кандидатур на нагородження до Дня підприємця, погодження
фінансової допомоги суб'єктам господарювання міста.
Залучення коштів обласного бюджету через Регіональний фонд
підтримки підприємництва на суму 2160,0 тис грн.
Проведення виставково-ярмаркових заходів до Дня міста, до різних
святкових заходів, що сприяє популяризації продукції місцевого
виробництва, збільшенню обсягів її реалізації.
Для цього розроблено проєкт Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки, якою передбачено
низку заходів, для створення середовища, сприятливого для бізнесу,
спрощення доступу до різноманітних інструментів розвитку бізнесу задля
посилення конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва та
сталого розвитку м. Кропивницький.
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