
Інформація 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького про бюджет за бюджетними 

програмами за 2019 рік 

 

 Бюджетом міста Кропивницького на 2019 рік по департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій були передбачені видатки                      

(далі - департамент) в обсязі 8,3 млн грн, з яких використано 8,1 млн грн,                 

або 98 %. 

Виділені бюджетні асигнування у 2019 році дали можливість повною 

мірою забезпечити реалізацію функцій і завдань, покладених на департамент, 

які були визначені у наступних бюджетних програмах 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»; 

2717693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»; 

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

 

Кошторисні призначення на 2019 рік, у розрізі бюджетних програм, були 

розподілені наступним чином: 

2710160 «Керівництво та управління у сфері економіки» передбачались 

видатки в сумі 6,3 млн грн, або 75,9% від загального обсягу фінансування;  

2713210 «Організацію та проведення громадських робіт» - 871,8 тис. грн, 

або 10,5% кошторисних призначень; 

2717693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» –                 

583,7 тис. грн, або 7,0 %; 

2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» -                           

266,0 тис. грн, або 3,2 % від загального обсягу призначень; 

2717640 «Заходи з енергозбереження» – 210,0 тис. грн, або 2,5%; 

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

51,0 тис. грн, або 0,6 %. 

 

Впродовж 2019 року фінансування бюджетних програм забезпечено: 

на 100,0% по 2713210 «Організація та проведення громадських робіт»; 

на 99,8 % по 2717530 «Інші заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та 

інформатики»; 

на 99,7% по 2710160 «Керівництво і управління у сфері економіки»; 

на 11,4% по 2717640 «Заходи з енергозбереження»; 

на 97,6% 2717693 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю»; 

на 84,5% 2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва». 

 

На реалізацію заходів бюджетної програми 2710160 «Керівництво і 

управління у сфері економіки» у 2019 році передбачалися кошти в сумі                  

6 329,2 тис. грн, використано 6 310,9 тис. грн, економія склала 18,3 тис. грн за 

рахунок: 
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отриманої пільги щодо сплат ЄСВ і при розрахунку ПДФО в сумі 7,3 тис. 

грн (в департаменті 2 працівника мають статус осіб з інвалідністю); 

залишку запланованих коштів на відрядження – 2,4 тис. грн; 

залишку коштів на придбання предметів і матеріалів -3,0 тис грн; 

оплати послуг (крім комунальних) – 5,5 тис. грн. 

Дана програма надала можливість в повній мірі забезпечити реалізацію 

функцій та завдань, покладених на департамент, а також на належному рівні 

вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: 

проведення оплати всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і 

енергоносії; 

здійснення поточних видатків для придбання необхідних товарів та послуг; 

своєчасна виплата заробітної плати та сплати податкових платежів.  

 

Впродовж 2019 року спеціалістами департаменту опрацьовано                           

1653 контрольних документів, підготовлено, внесено на розгляд та затверджено 

виконкомом та міською радою 35 рішень, зареєстровано 168 колективних 

договорів, директором департаменту видано 182 накази по департаменту.  

 

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

інформатики» 

 

У 2019 році для забезпечення сучасною комп’ютерною технікою 

департаментом з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій придбано 

2 комп'ютери та 2 багатофункційні пристрої, на що витрачено 50,9 тис. грн. 

 

КПКВК МБ 2713210 «Організація та проведення громадських робіт» 

 

У 2019 році реалізовані заходи галузевої Програми зайнятості населення м. 

Кропивницького на 2018-2020 роки щодо організації громадських робіт на які у 

2019 році передбачалося фінансування у сумі 871,8 тис. грн. Станом на 

01.01.2020 використано 871,8 тис. грн. До громадських робіт було залучено 701 

особа, (в минулому році витрачено 705,3 тис. грн, залучено    678 осіб). 

Безробітні працювали в управліннях соціального захисту населення 

виконавчих комітетів Фортечної та Подільської районних у м. Кропивницькому 

радах, на КП «Ритуальна служба – спеціалізований комбінат комунально-

побутового обслуговування», в Кіровоградській обласній організації товариства 

Червоного Хреста України, на КП «Благоустрій», та в Територіальному центрі 

соціального обслуговування Фортечного району міста Кропивницького. 

 

Підприємство, установа 
К-сть 

залучених 

осіб 

Сума 

коштів, 

тис. грн. 

Управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради 
357 412,1 

Управління соціального захисту населення Подільської 

районної у м. Кропивницькому ради 
221 296,9 
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КП «Ритуальна служба – спеціалізований комбінат 

комунально-побутового обслуговування» 
88 122,0 

Кіровоградська обласна організація товариства Червоного 

Хреста України 
7 8,5 

КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького 18 18,1 

Територіальний центр соціального обслуговування 

Фортечного району міста Кропивницького 
10 14,1 

Всього: 701 871,8 

Безробітні виконували суспільно-корисні роботи по благоустрою та 

озелененню території міста, об’єктів соціальної сфери і кладовищ, роботи 

пов’язані з ремонтом об’єктів соціальної сфери, догляду та наданню допомоги 

особам похилого віку та інвалідам, супроводу осіб з інвалідністю з вадами зору, 

впорядкуванню місць меморіального поховання, пам’ятників та пам’ятних 

місць. 

Iнформували 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» 

 

У 2019 році реалізовані заходи галузевої Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва у місті на 2016-2020 роки. На реалізацію заходів у 

2019 році передбачалося 266,0 тис грн, з них використано 224,8 тис. грн. 

Основними напрямками реалізації Програми є: 

впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької 

діяльності; 

фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка; 

формування інфраструктури підтримки підприємництва; 

ресурсне та інформаційне забезпечення. 

На фінансування цих напрямків у 2019 році з міського бюджету виділені 

кошти в сумі 266,0 тис.грн. 

 Дані кошти були направлені на фінансову підтримку в розмірі                          

30,0 тис. грн на реалізацію інвестиційного проєкту ТОВ «ШВ «МріяЄ» (на 

умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у 

Кіровоградській області); 

надано фінансову допомогу в розмірі 150,0 тис. грн на часткову 

компенсацію відсотків за кредитами для впровадження бізнес–проєктів ФОП 

Маруса Володимира Олександровича та ТОВ «Березовський-Агро»; 

проведені урочистості з нагоди Дня підприємця та нагороджено                 

16 суб'єктів господарювання відзнаками міськради та виконкому; 

організовано 2 семінари для підприємців; 

 проведено 5 засідань координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва. На засіданнях розглядалися питання щодо обговорення 

проєктів рішень Міської ради: 



4 

 «Про встановлення ставки туристичного збору на території міста 

Кропивницького»; 

 «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку у м. Кропивницькому 

на 2020 рік»; 

 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на 2020 рік». 

 Також розглядалися питання щодо: 

 проведення галузевої сесії «Будівництво. Енергозбереження. 

Архітектура» муніципального інвестиційного форуму «TIME to INVEST»; 

 розгляду бізнес-плану інвестиційного проєкту «Поліпшення харчування 

студентської молоді та жителів мікрорайону за рахунок розширення 

асортименту продукції (виробництво напівфабрикатів глибокої заморозки, 

млинців, тощо) по соціальним цінам» ПП «Чеський Дворик»; 

 розгляду заявок ФОП Маруса Володимира Олександровича та                                  

ТОВ «Березовський-Агро» 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. 

Програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2019 рік 

виконана на 84,5 %. Основними причинами є низька активність суб'єктів 

підприємництва в отриманні фінансової допомоги, складна процедура 

отримання коштів Регіонального фонду підтримки підприємництва в 

Кіровоградській області. Вирішення даного проблемного питання належить до 

повноважень облдержадміністрації. 

 

КПКВК МБ 2717640 «Заходи з енергозбереження» 

 

У 2019 році здійснювалася реалізація заходів Плану дій сталого 

енергетичного розвитку міста на період до 2020 року. 

На реалізацію заходів даної програми були передбачені кошти в сумі 210,0 

тис. грн, використано 24,0 тис. грн. Кошти були використані на щорічне 

обслуговування програмного продукту «Енергоплан», який надає змогу 

здійснювати моніторинг споживання енергоресурсів будівлями бюджетних 

установ). Залишок невикористаних коштів у сумі 186 000 грн передбачався на 

розробку проєкту Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста 

Кропивницького на період до 2030 року. Процес розробки даного проєкту 

передбачає значний обсяг робіт, який впродовж 2019 року не був завершений 

отож, розрахунок з виконавцем послуг, яким є ТОВ "Торговий дім "Енергетичні 

інновації", не здійснювався. 

 

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

діяльністю» 

 

У 2019 році реалізація заходів здійснювалась за 3 галузевими програмами: 
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1. Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного 

іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки, заходи якої направлені на 

популяризацію міста та розгортання міжнародних зв’язків, налагодження 

співробітництва з різними регіонами, зміцнення міжнародних зв’язків, 

прискорення євроінтеграційних процесів, вихід на нові перспективні ринки 

збуту, збільшення зовнішньоторговельного обороту, збільшення обсягів 

експорту товарів та послуг міста. На реалізацію даної програми передбачалися 

кошти в сумі 583,7 тис. грн. 

Прийняття Програми формування позитивного міжнародного та 

інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки обумовлено 

створенням цілісної ефективної системи спрямованої на підвищення 

міжнародного іміджу міста у різних сферах, нарощування експортного 

потенціалу, залучення в економіку міста іноземних інвестицій, ресурсів 

міжнародних фінансових організацій та донорів міжнародної технічної 

допомоги. 

Програма реалізується за наступними напрямками: 

розвиток міжнародного та міжрегіонального співробітництва; 

розвиток виставкової та зовнішньоекономічної діяльності; 

популяризація інвестиційного потенціалу міста; 

співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та донорами 

міжнародної технічної допомоги; 

інформаційно-презентаційна та рекламно-іміджева діяльність. 
 

У 2019 році відповідно до кошторисних призначень було затверджено 

видатки до програми у сумі 442,0 тис. грн, використано 438,4 тис.грн, залишок 

3,6 тис. грн. Залишок утворився за рахунок економії на придбанні сувенірної 

продукції. 

 

В рамках даної програми проведено: 

дві галузеві сесії Муніципального інвестиційного форуму «TIME to 

INVEST» (161,7 тис. грн): 

«Будівництво. Енергозбереження. Архітектура»; 

«Внутрішній туризм: інвестиція в розвиток території»; 

виготовлення презентаційної та подарункової продукції (розроблено 

каталог місцевих підприємств, оновлено інвестиційний паспорт міста, 

виготовлено з використанням бренд-буку міста пакети, блокноти, ручки, 

закладки, закуплено пано, кружки та тарілки сувенірні тощо) (221,7 тис. грн); 

оновлення кредитного рейтингу міста (30,0 тис. грн); 

заходи у рамках відзначення Дня Європи (15,0 тис. грн); 

належне функціонування інвестиційного сайту міста (10,0 тис. грн).  

 

2. Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у              

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки, заходи якої направлені на покращення 

комунікації міської влади з громадою міста, налагодження демократичного 

процесу дискусії при прийняті рішень щодо реалізації найбільш важливих 
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проєктів громадян за рахунок коштів громадського бюджету. Кошторисні 

призначення по даній програмі складали 63,5 тис. грн. 

У 2019 році в рамках Програми реалізації громадського бюджету (бюджету 

участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки проводилась інформаційна 

кампанія конкурсу проєктів, на що витрачено 54,3 тис.грн. 
 

Кошти були направлені на: 

виготовлення рекламного відеоролика «Громадський бюджет міста 

Кропивницького», рекламних плакатів, постерів для біл-бордів, мобільних 

стендів (ролл-апів). Також виготовлено роздатковий поліграфічні матеріали 

(буклети, флаєри, брендовані тематичні календарики). На етапі голосування 

забезпечено виготовлення бюлетенів для голосування, інформаційних плакатів 

щодо кожного з проєктів. Крім того, замовлено виготовлення інформаційних 

дошок на вже реалізовані проєкти.   
 

Загалом у 2019 році в рамках проєкту громадського бюджету реалізовано                    

68 прєктів, найпопулярнішими з яких стали: 

«Кропивницький півмарафон»; 

«Перший міський мурал»; 

«Ігровий комплекс «Дитяча мрія»; 

«Інноваційна дитяча медицина» та інші. 
 

3. Міська програма розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації 

торгівлі у невстановлених місцях на 2019–2021 роки, яка передбачає 

проведення ярмаркових та інших загальноміських святкових заходів та на 

проведення заходів з ліквідації торгівлі з рук у невстановлених місцях. 

 

У 2019 році на реалізацію заходів міської програми розвитку ярмаркової 

діяльності та ліквідації торгівлі у невстановлених місцях на 2019 – 2021 роки 

були передбачені кошти в сумі 78,3 тис. грн, використано 76,9 тис. грн. 

 

Кошти були витрачені на проведення ярмаркових та інших загальноміських 

святкових заходів, також на проведення заходів направлених на донесення до 

населення інформації щодо загрози яку несуть придбані продовольчі товари на 

незаконних ринках та недопущення продажу неякісних продовольчих товарів. 

Інформування населення здійснювалося через листівки, флаєри, об`яв на радіо 

станції «Наше радіо» (107,9ФМ), «РетроФМ» (101,5 ФМ), «Радіо П`ятниця» 

(100,0ФМ), «Радіо NRJ” (99,3 ФМ). 

Для більш ретельного проведення рейдів обстежень території                               

м. Кропивницького у рамках проєкту «Муніципальний патруль», визначення у 

свіжих овочах, фруктах рівня нітратів був придбаний за рахунок бюджету 

апарат нітрат – тестер моделі «Green Test 3 + Риба». 

 

На цьому ми не зупиняємось. Працюємо й надалі в межах повноважень і 

можливостей над покращенням економічного і інвестиційного потенціалу міста. 


