
 Інформація                                                                                                                   

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі а інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького про бюджет за бюджетними 

програмами за 2018 рік 

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради створено на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 

21 грудня 2017 року№1378 «Про реорганізацію виконавчих органів та 

внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради  від 29 липня 2014 

року №3263, від 27 червня 2017 року №993». Департамент у своїй діяльності 

керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної 

ради України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів 

України, рішеннями Кіровоградської обласної ради та розпорядженнями 

Кіровоградської обласної державної адміністрації, рішеннями  міської ради 

та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням 

про департамент, а також іншими нормативно-правовими актами.   

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій  є 

юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні 

рахунки в установах державного казначейства, поточні рахунки в установах 

банку, печатку із зображенням Державного герба України та своїм 

найменуванням, штампи і відповідні бланки, може бути позивачем і 

відповідачем у суді, у тому числі у господарському суді.  

Основними завданнями  департаменту визначено: 

1. Забезпечення збалансованого економічного розвитку міста, 

залучення інвестицій, створення сприятливих умов для розвитку 

промислового виробництва, малого та середнього бізнесу, розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Забезпечення реалізації державної політики у сфері 

енергоефективності, енергозбереження та енергоменеджменту. 

3. Формування позитивного інвестиційного іміджу міста  та 

просування його інвестиційних можливостей. 

4. Забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції. 

5. Забезпечення реалізації державної регуляторної політики. 

6. Впровадження та реалізація партиципаторного бюджетування у 

місті. 
 

Для виконання поставлених завдань управлінням економіки розроблені 

наступні бюджетні програми за КПКВК МБ: 

  2710160 «Керівництво і управління у сфері економіки»                                                                               

  2713210 «Організація та проведення громадських робіт»  

  2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» 

  2717640 «Заходи з енергозбереження» 

  2717690 «Інші видатки» 



  2717530 «Інші заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики 

 

КПКВК МБ   2710160 «Керівництво і управління у сфері 

економіки» 

У 2018 року спеціалістами департаменту  підготовлено, винесено на 

розгляд та затверджено 253 контрольних доручень, інформацій про 

звернення, листів, заяв, 211 рішень та розпоряджень міської ради, 141 наказ 

директора департаменту - начальника управління економіки, здійснено 

повідомну реєстрацію 209 колективних договорів суб’єктів господарювання 

міста. 

КПКВК МБ 2717530 «Інші заходи у сфері зв’язку, телекомунікації 

та інформатики» 

У 2018 року для забезпечення сучасною комп’ютерною технікою 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій було 

виділено 61,5 тис. грн. для придбання комп’ютерів. Кошти використані в 

повному обсязі, придбано 3 комп’ютера. 
                                                                                                                                            

КПКВК МБ 2713210 «Організація та проведення громадських робіт» 

 

У 2018 році Програмою зайнятості населення передбачалося 

фінансування на організацію громадських робіт у сумі 715,0 тис. грн. 

Станом на 01.01.2019 року використані кошти у сумі 705,3 тис. грн. 

Укладено договори з Управлінням соціального захисту населення 

Подільської районної у місті Кропивницькому раді, Управлінням 

соціального захисту населення виконавчого комітету  Фортечної районної 

у м. Кропивницькому ради, КП «Ритуальна служба-спеціалізований 

комбінат комунально-побутового обслуговування», КП «Благоустрій» 

Міської ради міста Кропивницького, Кіровоградською обласною 

організацією товариства Червоного Хреста України та Територіальним 

центром соціального обслуговування Фортечного району міста 

Кропивницького. До громадських робіт було залучено 678 безробітних 

осіб. 

Безробітні виконували суспільно-корисні роботи по благоустрою та 

озелененню території міста, кладовищ, впорядкуванню місць меморіального 

поховання, пам’ятників та пам’ятних місць, які мають офіційний статус, 

надавали допомогу особам похилого віку та інвалідам, супроводжували осіб 

з інвалідністю та вадами зору. Крім того, інформували населення стосовно 

порядку отримання житлових субсидій, забезпечували догляд та надавали 

допомогу соціально незахищених верствам населення та особам, які 

потрапили в складні життєві обставини, що обумовлені їх медичним 

діагнозом чи соціальним статусом. 



                                                                                                                                                                            

КПКВК МБ 2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва» 

Відповідно до Програми розвитку малого та середнього підприємництва 

на 2016-2020 роки (далі-Програма) у 2018 році було передбачено 266,0 тис. 

грн., використано кошти у сумі 77,9 тис. грн.  

В рамках Програми надається фінансова підтримка на розвиток 

підприємницької діяльності на безповоротній основі. На реалізацію 

інвестиційних проектів на умовах співфінансування з Регіональним фондом 

підтримки підприємництва у Кіровоградській області у 2018 році з міського 

бюджету міста Кропивницького використано 10,0 тис. грн.  
 

Крім того, в рамках Програми діє 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 

проектів. У 2018 році на фінансування даного заходу використано               

21,9 тис. грн. 

В кінці серпня року проведені урочистості з нагоди відзначення Дня 

підприємця. Відзнаками Міської ради та Виконавчого комітету  нагороджено              

14 суб’єктів господарювання міста.  

З метою здійснення аналізу та проведення моніторингу діяльності 

суб’єктів господарювання міста  Головним управлінням статистики у 

Кіровоградській області підготовлені прес-випуски та статистичні бюлетені.                                                                                                    

Для суб’єктів підприємницької діяльності міста у 2018 року проведено                  

5 семінарів за участю представників Кропивницької ОДПІ ГУ ДФС у 

Кіровоградській області, Управління Держпраці в Кіровоградській області, 

Кропивницького об'єднаного управління пенсійного фонду України в 

Кіровоградській області, офіційного видання ДФС України журналу «Вісник. 

Право знати все про податки і збори», редакції газети «Все про 

бухгалтерський облік», громадської організації «Всеукраїнський 

бухгалтерський клуб» Академії Професійного Бухгалтера (м. Львів) та 

товариства з обмеженою відповідальністю «Баланс-Клуб».  

 

 Суб'єкти господарювання міста постійно залучаються до участі у 

виставково-ярмаркових заходах. У 2018 році у м. Кропивницькому 

організовано та проведено 19 ярмарків, з них 2 на площі Богдана 

Хмельницького, 3 в мікрорайонах міста Кропивницького, 13 на площі перед 

будівлею Міської ради та 1 в парку культури та відпочинку “Ковалівський”. 

Майстри декоративно -ужиткового мистецтва мають змогу долучитися до 

заходів та  представити власні вироби взявши участь у заходах до Дня 



закоханих, Дня вишиванки, Дня захисту дітей, Дня Конституції, Дня міста, 

свята Святого Миколая та новорічного ярмарку. Учасники заходів 

відзначаються подяками за участь. 

 

КПКВК МБ 2717640 «Заходи з енергозбереження» 

               Питання раціонального споживання енергоресурсів у бюджетних 

установах є одним із основних напрямів діяльності виконавчих органів  

Міської ради міста Кропивницького. У 2018 році по 22 об’єктах закладів 

освіти, охорони здоров’я та культури було виконано комплексний 

енергоаудит,   по іншим - 142  експрес - енергоаудити для отримання 

розрахункових показників вартості робіт з термомодернізації будівель. 

Зазначені дослідження стали основою для розробки комплексного 

енергетичного паспорту об'єктів бюджетної сфери м. Кропивницького. По 

Програмі заплановано 219,0 тис. грн., використано 212,4 тис грн. 

КПКВК МБ 2717693 «Інші заходи, пов’язані з економічною 

діяльністю» 

 

 Кропивницький продовжує участь у європейській практиці 

громадського бюджету, з метою надання можливості громаді самостійно 

впливати на розвиток міста.  

На фінансування проектів по Громадському бюджету у 2018 році 

виділені кошти у сумі 7,0 млн  грн.  

Відповідно до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) 

міста Кропивницького із загальної суми на малі проекти (загальна вартість 

реалізації яких становить до 150,0 тис. грн) було передбачено 2,8 млн грн, на 

великі (загальна вартість реалізації яких становить від 150,0 до                       

1000,0 тис. грн) – 3,5 млн грн. та на соціальні проекти (загальна вартість 

реалізації яких становить 700,0 тис. грн)   

За результатами голосування у конкурсі «Громадський бюджет-2018» 

перемогли 27 проектів: 3 великих, 3 соціальних та 21 малий. 

Протягом 2018 року успішно здійснено виконання робіт по реалізації 

проектів переможців в рамках вищевказаного конкурсу громадського 

бюджету стовідсотково реалізовано 22 проекти. 

За результатами  конкурсу «Громадський бюджет-2019» перемогли 24 

проекти: 3 великих, 4 соціальних та 17 малих, фінансування та реалізація, 

яких буде здійснювались в 2019 році. 

Громадський бюджет є ефективним  способом комунікації міської 

влади з громадою міста та допомагає налагодити демократичний процес 

дискусії при прийнятті рішень щодо реалізації найбільш важливих проектів 

громадян за рахунок коштів громадського бюджету.  
  

 

 

 



 

Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного 

іміджу м. Кропивницького на 2018 - 2020 роки 

 Метою Програми є сприяння формуванню позитивного міжнародного 

та інвестиційного іміджу м. Кропивницького, нарощуванню експортного 

потенціалу підприємств міста, активізації роботи із залучення прямих 

іноземних інвестицій та коштів міжнародної технічної допомоги і 

міжнародних фінансових організацій в економіку міста  з метою 

забезпечення позитивної динаміки його соціально-економічного розвитку. 

У міському бюджеті на 2018 рік  на реалізацію заходів Програми були 

передбачені кошти в сумі 542,0 тис. грн, фактично використано                                

429,1 тис.грн., що становить 75,0% запланованої суми видатків. 

 

У рамках Програми управлінням економіки проведено: 

18 травня 2018 року заходи у рамках відзначення Дня Європи в 

Україні; 

30 травня 2018 року - галузеву сесію «Експорт як шлях до інвестицій» 

Муніципального інвестиційного форуму «TIME to INVEST». 

Участь у форумі взяли представники: 

департаменту економічної політики Представництва ЄС в Україні; 

Офісу із залучення та підтримки інвестицій 

(UkraineInvest) (регіональне представництво у Центральній Україні); 

Європейської Бізнес Асоціації; 

Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати 

(ICC Ukraine); 

фундації CEASC з напрямку: «Проектний менеджмент та управління 

європейськими проектами». 

Близько 100 учасників форуму (керівники і топ-менеджери 

підприємств, фахівці, що займаються зовнішньоекономічною, а також 

виробничою, інноваційною та інвестиційною діяльністю, студентська 

молодь) отримали інформацію про те, як завойовувати іноземні ринки, 

привабити іноземних інвесторів, отримувати доступ до інвестицій та 

формувати довіру іноземного партнера, а також обговорено практичні 

аспекти здійснення експортних операцій. 

28 вересня 2018 року в рамка ділової програми Міжнародної 

агропромислової виставки «АгроЕкспо 2018» - галузеву сесію 

«Ресторанний та готельний бізнес: індустрія гостинності» Муніципального 

інвестиційного форуму «TIME to INVEST». 

Під час заходу учасники форуму дізналися про сучасні тенденції та 

креативні новинки готельно-ресторанної галузі, шляхи підвищення 

ефективності закладу, мали змогу обмінятися практичним досвідом, 

отримали об'єктивний аналіз ринку та ексклюзивну експертну інформацію з 

перших вуст, отримали консультації експертів, встановили нові ділові 

контакти. 



25-26 жовтня 2018 року в результаті перемоги у конкурсі міст на 

проведення 6-ї Всеукраїнської академії інтегрованого розвитку міст за 

підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) - 

масштабний захід на тему «План сталої міської мобільності як 

секторальний план концепції інтегрованого розвитку міст».  

Під час заходу оговорювалась концепція оптимізації транспортної 

інфраструктури міста, в тому числі створення пішохідних та велодоріжок. 

 

Крім того, оновлено кредитний рейтинг міста Кропивницького, який 

надає змогу інвесторам реально оцінити платоспроможність міського 

бюджету. 

Створено також інвестиційний веб-портал міста, який покликаний 

наочно розкрити інвестиційні можливості Кропивницького, демонструвати 

його ключові переваги, стати дієвим інструментом, який дозволить 

налагодити ефективну взаємодію між владою, бізнесом, потенційними і 

діючими інвесторами.  

Підготовлено Інвестиційний паспорт міста Кропивницького, до якого 

включені інвестиційні пропозиції приватних підприємств міста та 

муніципальні проекти, вільні земельні ділянки та виробничі площі по                           

м. Кропивницькому, які можна запропонувати інвестору. Інвестиційний 

паспорт розповсюджується під час зустрічей керівництва міста з 

представниками іноземних делегацій, виставкових заходів, форумах тощо. 

Також, з метою формування позитивного сприйняття міста цільовою 

аудиторією, передусім діловими колами, інвесторами, підприємцями, 

створено бренд-бук міста. Виготовлено презентаційну та подарункову 

продукцію з логотипом  та символікою міста. 

 

Загальна сума видатків затверджена у кошторисах департаменту на 

2018 рік становить 7974,4 тис. грн, з них використано  7627,9 тис. грн, або 

96% у тому числі за :  

загальним фондом затверджено кошторисом 7912,9 тис. грн, 

використано 7566,4 тис. грн, або 96%,  

спеціальним фондом затверджено 61,5 тис. грн,  використано -           

61,5 тис. грн, або 100%.  

За рахунок коштів загального та спеціального фондів міського 

бюджету забезпечено виконання основних напрямків діяльності 

департаменту за кожною бюджетною програмою. 
 

 

Додатки:  

1. Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за 

кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації 

кредитування бюджету за 2018 рік. 



 

2. Інформація про виконання результативних показників, що 

характеризують виконання бюджетної програми за 2018 рік. 

 

Публічне представлення інформації департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій про бюджет за бюджетними 

програмами буде проводитися 12 березня 2019 року о 9.00 у приміщенні 

кімн.215 будівлі Міської ради. 
 

 


